
 
 

 

Prime Car Management S.A. 
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4 

Futura Leasing S.A. 
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4 

Masterlease  Sp. z o.o. 
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4 

MasterRent24 Sp. z o.o. 
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4 

NIP 957-07-53-221, KRS nr 0000013870,  
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku 
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony  
23 817 680 zł, BDO 000339900 

NIP 584-10-27-454, KRS nr 0000069348, 
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku 
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony  
1 689 320 zł, BDO 000339611 

NIP 584-26-99-948, KRS nr 0000362287, 
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku 
Kapitał zakładowy 7 905 000 zł,  
BDO 000339917 

NIP 521-337-00-54, KRS nr 0000247010, 
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku 
Kapitał zakładowy 2 850 000 zł, 
BDO 000392227 

Każda z ww. spółek posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 tj. z dnia 2019.01.21 z późniejszymi zmianami). 

 

Zgoda na wystawianie dokumentów elektronicznych 

i Wniosek o utworzenie konta dostępowego Użytkownika eMaster 
 

 

Nazwa …………………………………………………………………………….…………………………… 

Adres …………………………………………………………………………….…………………………… 

Telefon …………………………………………………………………………….…………………………… 

NIP / PESEL …………………………………………………………………………….…………………………… 

REGON …………………………………………………………………………….…………………………… 

Nr wpisu do KRS …………………………………………………………………………….…………………………… 

 

Niniejszym, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: 

Dz.U.z 2020r., poz. 106 ze zmianami), wyrażam/amy zgodę na udostępnianie mi/nam w systemie eMaster faktur 

elektronicznych za świadczone usługi przez Prime Car Management S.A., Futura Leasing S.A., Masterlease sp. z o.o. 

Wyrażam także zgodę na utworzenie konta dostępowego w systemie eMaster.  

Przyjmuję do wiadomości, że zostanę powiadomiony o utworzeniu konta dostępowego za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej. W wiadomości elektronicznej znajdować się będzie 

link do strony pierwszego logowania oraz hasło, które po pierwszym zalogowaniu należy zmienić na własne.  

Adres e-mail do wysyłania komunikatu o utworzeniu konta dostępowego oraz wystawieniu faktur lub innych 

dokumentów księgowych w formie elektronicznej:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z „Regulaminem korzystania z systemu eMaster” dostępnym na stronie 

masterlease.pl  oraz akceptuję jego postanowienia. 

 

 

…………………………….…………………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis Wnioskodawcy + pieczęć firmy  

(w przypadku spółek dodatkowo pieczęć imienna) 

 

 

Wypełniony i podpisany wniosek prosimy przesłać: 

• na adres administracja.cok@masterlease.pl (skan podpisanego dokumentu), lub 

• pocztą na adres: Masterlease, Centrum Obsługi Klienta, ul. Polanki 4, 80–308 Gdańsk 

 

https://masterlease.pl/
mailto:administracja.cok@masterlease.pl?subject=Wniosek%20-%20eMaster
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