REGULAMIN PROMOCJI „Leasing na obcasach”
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§1
Postanowienia Ogólne
Organizatorem Promocji „Leasing na obcasach” (dalej: „Promocja”) jest „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. NIP: 7121016682, REGON:
430560128 (dalej: „Organizator” lub „Spółka”).
Promocja przeznaczona jest dla podmiotów gospodarczych, których właścicielką, współwłaścicielką lub reprezentantką jest kobieta (dalej
Klientka).
Promocja trwa od dnia 9.09.2019 r. do dnia 31.12. 2019 r. i jest skierowana do podmiotów gospodarczych, o których mowa w §1 ust. 2,
które w okresie Promocji zawarły z Organizatorem umowę leasingu samochodu osobowego lub ciężarowego o DMC do 3,5 t, oraz zawarły
w ramach generalnej umowy ubezpieczenia Organizatora, umowy ubezpieczenia komunikacyjnego OC/AC/NNW oraz ubezpieczenia
GAP, tj. , ubezpieczenia, które pozwala pokryć stratę finansową zaistniałą w przypadku powstania szkody całkowitej lub kradzieżowej na
pojeździe, obowiązujące przez cały okres trwania umowy leasingu.
Promocja polega na:
a) skorzystaniu przez Klientkę, z promocyjnej oferty leasingu przygotowanej w oparciu o konkretne marki i modele aut
zamieszczonych na stronie www.leasingnaobcasach-pekaoleasing.com.pl.
b) dokonaniu wyboru konkretnego samochodu za z góry ustaloną ratę leasingu (uwzględniającą ubezpieczenie komunikacyjne
OC/AC/NNW i GAP), klikając w wybrany baner na powyżej wskazanej stronie. Po wypełnieniu formularza kontaktowego i
wyborze modelu torebki z Klientką kontaktuje się doradca „PEKAO LEASING” w celu zawarcia i realizacji umowy leasingu
zgodnie z obowiązującą u Organizatora procedurą zawierania umów.
c) wydaniu Klientce upominku w postaci torebki marki Wittchen (dalej: „torebka”) o wartości 150 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt)
złotych. Torebka jest wydawana wyłącznie do umów leasingu, które osiągną status: wykonanie płatności za przedmiot leasingu
do dostawcy najpóźniej 31 grudnia 2019 r.
d) wydaniu Klientce do wykorzystania rocznego kuponu HOME Assistance uprawniającego do jednej interwencji specjalisty:
elektryka, hydraulika, gazownika, szklarza, ślusarza.
w związku z awarią w miejscu zamieszkania Klientki. HOME Assistance jest świadczony 24 h/7 dni w tygodniu.
Warunkiem skorzystania z Promocji jest spełnienie łącznie następujących warunków:
a) zapoznanie się i podpisanie Regulaminu Promocji,
b) pozytywne rozpatrzenie przez Organizatora wniosku o finansowanie w ramach promocji „Leasing na obcasach”,
c) zawarcie umowy leasingu,
d) zakup przedmiotu Leasingu przez Organizatora
Klientka może skorzystać jednorazowo z Promocji w okresie jej obowiązywania.
Promocja nie obejmuje przedmiotów leasingu nie objętych ubezpieczeniem GAP tj. 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 Klientki 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
„Leasing na obcasach” postanowienia szczegółowe
Torebka zostanie przekazana Klientce po wpłacie opłaty wstępnej (jeśli tak przewiduje zaakceptowana i realizowana oferta) i po aktywacji
umowy. Przekazanie upominku nastąpi najwcześniej w dniu odbioru samochodu u dealera, a najpóźniej w terminie 30 dni liczonych od
dnia odbioru samochodu, przesyłką na wskazany przez Klientkę adres korespondencyjny.
Do każdej umowy leasingu zostanie wydana jedna torebka, nawet jeśli właścicielkami, współwłaścicielkami lub reprezentantkami podmiotu
gospodarczego, z którym Organizator zawiera umowę leasingu jest więcej kobiet.
§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.
Reklamacje co do przebiegu Promocji 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 7 dni roboczych. Odpowiedź na
reklamację ma charakter pisemny, chyba że uzgodniono z Klientką formę udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej
na wskazany adres mailowy.
Promocja nie łączy się z innymi Promocjami.
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
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody podmiotu gospodarczego zawierającego umowę leasingu związanych ze
skorzystaniem z Promocji oraz za zobowiązania podatkowe wynikłe ze skorzystania z Promocji.
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Za podmiot gospodarczy
„PEKAO LEASING” Sp. z o. o.

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

