REGULAMIN AKCJI
Regulamin akcji promocyjnej “Promocja roku” został zmieniony
3 oraz w punkcie 10.
Nowy regulamin, uwzględniający zmiany, otrzymuje następujące brzmienie:

w

punkcie

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej
„Promocja roku -gwarantowany rabat 2.000 brutto na samochody w Salonie Aut
Poleasingowych LeasePlan położonym w Warszawie przy ulicy Malowniczej 29 oraz w
LeasePlan CarOutlet ” położonym w Piasecznie przy ulicy Okulickiego 7/9 (zwanymi dalej
„Salonami sprzedaży” w odniesieniu do punktów sprzedaży i „Promocją Roku” w odniesieniu
do akcji promocyjnej jako całości).
2. Organizatorem akcji „Promocja Roku” jest LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. o.o. z
siedzibą w Warszawie ul. Postępu 14B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS93257, z kapitałem zakładowym 220.170.000,00 PLN,
NIP: 951-19-98-872, (zwana dalej zamiennie „LeasePlan” lub „Organizatorem”).
3. Akcja „Promocja Roku” jest przeprowadzona w Salonach Sprzedaży, w terminie od dnia
24 października 2017 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku, w godzinach pracy Salonów
Sprzedaży z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej Regulaminu. Godziny otwarcia Salonów Sprzedaży
widoczne są na stronie www.salonleaseplan.pl i www.outlet.leaseplan.pl .
4. Akcja „Promocja Roku” jest skierowana do:
a) osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i nabywających
samochody jako konsumenci w rozumieniu art. 221 k.c. ,
b) firm będących osobami fizycznymi prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą
wpisanymi do CEiDG, spółek prawa handlowego lub spółek cywilnych zwanych dalej
zamiennie „Uczestnikami”.
5. Akcją „Promocja Roku” są objęte używane samochody do 3,5 t, znajdujące się w ofercie
sprzedaży tych samochodów na stronie internetowej www.salonleaseplan.pl lub
www.outlet.leaseplan.pl lub w Salonach Sprzedaży (dalej zwane „Samochód” lub
„Samochody”).
6. Z zastrzeżeniem treści kolejnych postanowień regulaminu, Uczestnik, który w ramach akcji
Promocja Roku kupi Samochód, otrzyma na ten samochód rabat w wysokości 2000 (dwa
tysiące) złotych brutto oraz otrzyma dodatkowy komplet (4szt.) opon używanych o bieżniku
minimalnej grubości 3 mm. Stan opon jest zgodny z wiekiem i przebiegiem samochodu, w
którym były używane., Promocja na opony używane trwa do wyczerpania zapasów , O
wyczerpaniu
zapasów
Organizator
poinformuje
na
stronie
internetowej
www.salonleaseplan.pl i outlet.leaseplan.pl. jak również w Salonach Sprzedaży. Uczestnik
dodatkowo będzie mógł negocjować cenę Samochodu z doradcą w Salonach Sprzedaży.
Rabat oblicza się od ceny sprzedaży tego Samochodu znajdującej się w ofercie jego
sprzedaży umieszczonej na stronach www.salonleaseplan.pl lub www.outlet.leaseplan.pl, lub
w Salonach Sprzedaży lub od ceny wynegocjowanej zgodnie z powyższym zapisem.
7. Sprzedaż Samochodów odbywa się wyłącznie w Salonach Sprzedaży.
8. Uczestnik, wskazany w pkt 4 b) powyżej, który zawrze z LeasePlan umowę leasingu na
Samochód otrzyma oprócz świadczeń, o których mowa w pkt 6 powyżej, dodatkowy rabat
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pomniejszający cenę nabycia Samochodu o 1000 (tysiąc) złotych brutto z uwzględnieniem
potwierdzenia statusu firmy odpowiednim dokumentem.
9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź
rzeczowego w zamian za rabat.
10. Wszelkie reklamacje dot. opisanej wyżej procedury przeprowadzanej akcji „Promocja Roku”
przyjmowane będą przez Organizatora w terminie do dnia 9 lutego 2018 roku i rozpatrywane
w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Niezależnie od wskazanej wyżej procedury,
Uczestnik może dochodzić roszczeń, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności Organizator podkreśla, że Uczestnik może wykonywać swoje
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie i terminach, które są określone w
powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Organizator nie wyłącza ani nie ogranicza
uprawnień Uczestnikom jeśli wynikają one z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
11. Dokumentem określającym warunki akcji „Promocja Roku” jest regulamin dostępny na stronie
www.salonleaseplan.pl lub www.outlet.leaseplan.pl. oraz w Salonach Sprzedaży.
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