Dotyczy umowy:……………

REGULAMIN PROMOCJI „Odbierz 200 zł na paliwo i korzystaj z wakacji z leasingiem”
Niniejszy regulamin określa warunki Promocji „Odbierz 200 zł na paliwo i korzystaj z wakacji z leasingiem”
§1
Postanowienia Ogólne
1.

2.

3.

Organizatorem Promocji „Odbierz 200 zł na paliwo i korzystaj z wakacji z leasingiem” (dalej: „Promocja”) jest
„PEKAO LEASING” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 00-950 Warszawie, przy ul. ul. Grzybowska
53/57, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000867, posiadająca NIP 712-10-16682 oraz REGON 430560128 oraz kapitał zakładowy 241.588.600,00 zł (dalej: „Organizator” lub „Spółka”).
Promocja trwa od dnia 22 maja 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. i jest skierowana do klientów, którzy w okresie
promocji zawarli z Organizatorem umowę leasingu samochodu osobowego (KŚT 741) lub ciężarowego DMC do 3,5 T,
(KŚT 742) oraz zawarli ubezpieczenie GAP w ramach generalnej umowy ubezpieczenia Organizatora, obowiązującą
przez cały okres trwania umowy leasingu.
Promocja polega na:
a) wydaniu Klientowi Karty Upominkowej (dalej: „Karta”) o wartości 200 (słownie: dwustu) złotych na zakup
paliwa dostępnego na stacjach Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA. Karta jest wydawana wyłącznie
do umów, w których okres leasingu rozpocznie się najpóźniej w dniu 30 sierpnia 2019r.
oraz
b)

możliwości bezpłatnego, jednorazowego obniżenia wysokości miesięcznej raty leasingowej do 100 zł netto,
przez okres 2 pierwszych miesięcy kalendarzowych obowiązywania umowy leasingu („Wakacje leasingowe”),
Okres Wakacji Leasingowych może maksymalnie trwać do dnia 30 sierpnia 2019 r. Wakacje leasingowe
dotyczą wyłącznie umów o wartości netto mniejszej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy ) złotych.

4.

Warunkiem skorzystanie z Promocji jest spełnienie łącznie następujących warunków:
a) terminowe regulowanie należności oraz brak naruszenia innych postanowień umów zawartych z
Organizatorem, (z tym, że zaległość poniżej 30 dni, która została spłacona, nie wyklucza wzięcia udziału w
promocji).
b) posiadanie przez Klienta zdolności do obsługi zadłużenia z tytułu wszystkich umów zawartych z
Organizatorem oraz z tytułu umowy, o którą Klient wnioskuje
c) zapoznanie się i podpisanie Regulaminu Promocji.
d) pozytywne rozpatrzenie wniosku o Wakacje leasingowe przez Organizatora.

5.

Klient może skorzystać wielokrotnie z Promocji w okresie jej obowiązywania zawierając więcej niż jedną umów
leasingu, wraz z ubezpieczeniem GAP.
Promocja nie obejmuje przedmiotów leasingu nie objętych ubezpieczeniem GAP tj.m.in. pojazdów uprzywilejowanych
i specjalnych w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym, pojazdów używanych w wyścigach, rajdach, taksówek
i innych pojazdów służących do opłatnego przewozu osób, pojazdów wynajmowanych zarobkowo w ramach
działalności gospodarczej Klienta w zakresie wynajmu pojazdów, pojazdów wykorzystywanych do przewozu przesyłek,
kurierskich, pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy, jak również pojazdów kempingowych, pojazdów
o zmodyfikowanej konstrukcji odbiegającej od specyfikacji podanej przez producenta oraz pojazdów przystosowanych
do przewozu niepełnosprawnych.
§2
Karta i Wakacje Leasingowe postanowienia szczegółowe

6.

1.
2.

3.

4.

Karta zostanie wysłana Klientowi po rozpoczęciu okresu leasingu, w terminie 30 dni listem poleconym na wskazany
adres korespondencyjny. Karta jest aktywowana przez PKN ORLEN z chwilą jej zakupu przez Organizatora.
Do każdej umowy leasingu zostanie wydana Klientowi jedna karta. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty Klient
nie otrzymuje jej duplikatu, pomimo obowiązującego okresu ważności lub dostępnego limitu na karcie, która uległa
zniszczeniu lub zgubieniu.
Rezygnacja z ubezpieczenia GAP w trakcie trwania umowy leasingu objętej Promocją lub wypowiedzenie umowy
leasingu przez Organizatora, spowoduje obciążenie Klienta opłatą z tytułu wydania karty na kwotę 200 zł netto.
(słownie: dwieście złotych netto).
Klient najpóźniej razem z wnioskiem leasingowym może wyrazić zamiar skorzystania z Wakacji leasingowych.
Wnioski o Wakacje leasingowe złożone później nie będą rozpatrywane. Skorzystanie z Wakacji leasingowych wyklucza
możliwość skorzystania z programu Wygodny leasing.

„PEKAO LEASING” Sp. z o. o.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

§3
Postanowienia końcowe
Promocja, której warunki zostały określone w Regulaminie Promocji, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych.
Klientom przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje mogą być składane:
a) elektronicznie na adres: reklamacje@pekaoleasing.com.pl,
b) pisemnie
za
pośrednictwem
operatora
pocztowego
na
adres:
„PEKAO
LEASING”
Sp. z o. o. al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, z dopiskiem „reklamacja”
c) telefonicznie podczas rozmowy rejestrowanej pod numer telefonu 22 54 82 100.
Organizator udziela pisemnej odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w
przypadkach skomplikowanych - nie dłużej niż 60 dni.
Odpowiedź na reklamację ma charakter pisemny, chyba że uzgodniono z Klientem formę udzielenia odpowiedzi za
pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres mailowy.
Promocja nie łączy się z innymi Promocjami np.: „Rejestracja za 0 zł”.
Organizator ma prawo wydłużenia lub skrócenia Promocji bez podania przyczyny i w takim przypadku informacja
będzie dostępna we wszystkich Oddziałach Organizatora.
Regulamin Promocji znajduje się we wszystkich oddziałach Organizatora. Lista Oddziałów znajduje się na stronie
www.pekaoleasing.com.pl
Zasady korzystania z Karty określone są w Regulaminie Karty Upominkowej, znajdującym się na stronie:
www,dlakierowcow.orlen.pl/karta-upominkowa.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta związane ze skorzystaniem z Promocji oraz za
zobowiązania podatkowe Klienta wynikłe ze skorzystania z Promocji.

..............................
Za Klienta

„PEKAO LEASING” Sp. z o. o.

..............................
Za Organizatora

