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§ 1. Postanowienia ogólne
1.  Niniejszy Regulamin Promocji stanowi załącznik do umowy leasingu 

wskazanej powyżej i określa warunki uczestnictwa oraz zasady akcji pro-
mocyjnej pod nazwą „Spłacimy 2 pierwsze raty za Twojego używanego 
Volkswagena”, zwanej dalej „Promocją”.

2.  Promocja przeznaczona jest dla osób zawierających z Organizatorem 
umowę leasingu z pakietem przeglądów związaną bezpośrednio 
z  prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą na wybrane 
używane pojazdy marki Volkswagen Samochody Osobowe oferowane 
przez autoryzowanych dealerów marki Volkswagen Samochody Osobowe 
biorących udział w Promocji.

§2 Organizator
Organizatorem Promocji jest Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1, zarejestrowaną w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 803746, NIP 5252800978,  
REGON 384356191, wysokość kapitału zakładowego 180.000,00 PLN. 

§3 Czas trwania
Promocja trwa od 08.06.2020 r. do 08.08.2020 r. Ilość umów leasingu objętych 
Promocją jest ograniczona i może ulec wyczerpaniu przed upływem wskaza-
nego terminu.
Upływ czasu trwania Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestnika 
w czasie jej trwania.

§4 Udział 
Warunkiem udziału w Promocji jest spełnienie w czasie trwania Promocji 
łącznie następujących warunków:
a.  złożenie przez Uczestnika wniosku o zawarcie umowy leasingu z Organi-

zatorem na okres 24, 36 albo 48 miesięcy, na pojazd objęty Promocją,
b.  uzyskanie pozytywnej decyzji leasingowej na podstawie wniosku, 

o którym mowa w pkt. a,
c.  zawarcie przez Uczestnika umowy leasingu z Organizatorem na podstawie 

decyzji, o której mowa w pkt. b, oraz przystąpienie do Promocji poprzez 
podpisanie niniejszego Regulaminu.

Do czasu spełnienia wszystkich warunków udziału w Promocji wska-
zanych powyżej, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z niej 
wynikające.

§5 Zasady Promocji
1.  W ramach Promocji Organizator zapewnia pokrycie dwóch pierwszych 

miesięcznych rat przewidzianych w harmonogramie płatności do umowy 
leasingu przez Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pozna-
niu. Celem uniknięcia wątpliwości zastrzega się, iż opłata wstępna, o ile 
została zastrzeżona w umowie leasingu, nie stanowi miesięcznej raty 
przewidzianej harmonogramem płatności do umowy leasingu, o której 
mowa w zdaniu pierwszym.

2.  Uczestnik upoważnia Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poz-
naniu do zapłaty na rzecz Organizatora dwóch pierwszych miesięcznych 
rat przewidzianych harmonogramem płatności do umowy leasingu oraz 
upoważnia Organizatora do przyjęcia świadczenia i zaliczenia go na ra-
chunek umowy leasingu zawartej przez Uczestnika w ramach Promocji. 
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odwołania upoważnień, o których 
mowa w zdaniu pierwszym.

3.  Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przedłużenia czasu trwania 
umowy leasingu zawartej w ramach Promocji ani do zmiany harmonogra-
mu płatności w okresie leasingu. Zdanie pierwsze nie wyłącza możliwości 
zmiany wysokości rat leasingowych przez Organizatora, jeżeli w umowie 
leasingu zastrzeżono, że wysokość opłat leasingowych jest zmienna, 
i zaistniały przesłanki do dokonania takiej zmiany; jeżeli zmiana dotyczy 
którejkolwiek z dwóch pierwszych rat leasingowych, o których mowa 
w ust. 1, Organizator zapewnia pokrycie przez Volkswagen Group Polska 
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu raty leasingowej w zmienionej wysokości.

4.  Organizator ponosi odpowiedzialność za spełnienie świadczenia przez 
Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W przypadku br-
aku świadczenia, Organizator zwolni Uczestnika z zobowiązania do zapłaty 
właściwych rat przewidzianych w harmonogramie płatności do umowy 
leasingu, a Uczestnik zwolnienie to przyjmuje. Dalsza odpowiedzialność 
Organizatora zostaje wyłączona; Uczestnikowi nie przysługują jakie-
kolwiek roszczenia wobec Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu.

§6 Reklamacje
1.  Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji można składać na zasa-

dach opisanych w Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji:  
z zastrzeżeniem ust. 2

2.  Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w form-
ie pisemnej należy składać z dopiskiem Promocja „Spłacimy 2 pierwsze 
raty za Twojego używanego Volkswagena”.

§7 Postanowienia końcowe
1.  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Pro-

mocji.
2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie 

mają umowa leasingu oraz Ogólne warunki umów leasingu Organizatora.
3.  Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami Organizatora, chyba 

że w warunkach innej promocji wyraźnie zastrzeżono inaczej. 
4.  Uczestnik nie może przenieść uprawnień przewidzianych w niniejszym 

Regulaminie na jakąkolwiek osobę trzecią.
5.  Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż jest odpowiedzialny za prawidłowe 

uwzględnienie niniejszej Promocji w swoich rozliczeniach podatkowych 
i nie przysługują mu żadne roszczenia wobec Organizatora oraz Volkswa-
gen Group Polska Sp. z o.o. z tego tytułu.

 
_______________________________________________________ _______________________________________________________
Podpis/Podpisy i pieczęć za Korzystającego  Data, podpis i pieczęć za Finansującego

Jako Współmałżonek Korzystającego wyrażam zgodę na zawarcie niniejszej umowy.

  
_______________________________________________________
Podpis Współmałżonka Korzystającego** 
** w przypadku małżonków pozostających we wspólności majątkowej  

Regulamin promocji „Spłacimy 2 pierwsze raty za Twojego używanego Volkswagena” 
dla używanych samochodów marki Volkswagen Osobowe.

Załącznik do umowy leasingu niekonsumenckiego nr ______________________________


	Szczególne warunki umowy leasingu: 


