Regulamin promocji: leasing pojazdów elektrycznych 100% oraz leasing pojazdów

hybrydowych 102%
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki promocji: “leasing pojazdów elektrycznych 100%
oraz leasing pojazdów hybrydowych 102%”.
2. Organizatorem promocji jest Santander Leasing S.A. z siedzibą przy ul. Kolorowej 8, 60-198 Poznań,
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000026084, NIP: 521-12-95-779. Wysokość kapitału
zakładowego: 250 000 000,00 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 250 000 000,00 zł, będąca dużym
przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych.
3. Sprzedaż produktu objętego promocją prowadzą doradcy leasingowi Santander Leasing S.A.
§ 2 Czas promocji
1. Promocja trwa od 17 czerwca 2020 do 31 grudnia 2020 r.
2. Organizator może zakończyć promocję wcześniej, bez obowiązku podania przyczyny, o czym Organizator
poinformuje na stronie santanderleasing.pl.
3. W okresie promocji Uczestnik może zawrzeć na warunkach promocyjnych łącznie trzy umowy, których
przedmiotem będzie pojazd elektryczny lub pojazd hybrydowy.
§ 3 Definicje
1. Organizator - Santander Leasing S.A.
2. Pojazd elektryczny - nowy pojazd elektryczny rozumiany jako pojazd samochodowy (pojazd silnikowy,
którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, z wyłączeniem ciągników) o
dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię
elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, nabyty przez Organizatora
od wskazanego przez Uczestnika autoryzowanego dealera, prowadzącego działalność gospodarczą na
terytorium Rzeczpospolitej Polski.
3. Pojazd hybrydowy - nowy pojazd hybrydowy rozumiany jako pojazd samochodowy (pojazd silnikowy,
którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością 25 km/h, z wyłączeniem ciągników)
o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony i napędzie spalinowo-elektrycznym, nabyty
przez Organizatora od wskazanego przez Uczestnika autoryzowanego dealera, prowadzącego działalność
gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
4. Uczestnik - przedsiębiorca zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, który zawrze
z Organizatorem jako finansującym umowę leasingu zgodnie z warunkami promocji, której
to przedmiotem umowy będzie Pojazd elektryczny albo Pojazd hybrydowy.
5. Umowa leasingu - umowa leasingu operacyjnego, tj. umowa leasingu w rozumieniu odpowiednio art. 17b
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
6. Wartość netto przedmiotu leasingu - wartość netto przedmiotu leasingu (Pojazd hybrydowy albo Pojazd
elektryczny) wyrażona w walucie umowy leasingu równa cenie zapłaconej przez Organizatora dostawcy
przedmiotu leasingu, powiększona o koszty związane z nabyciem danego pojazdu, ustalona zgodnie
z umową leasingu i stanowiąca podstawę obliczenia wysokości opłat leasingowych i innych należności
wynikających z umowy leasingu.

§ 4 Warunki promocji
1. Promocja polega na możliwości zawarcia przez Uczestnika z Organizatorem Umowy leasingu zgodnie z
obowiązującymi u Organizatora procedurami, z tym zastrzeżeniem, iż Umowa leasingu będzie spełniała
łącznie poniższe warunki:
Przedmiot leasingu:

Przedmiot leasingu:

Pojazd elektryczny

Pojazd hybrydowy

Suma opłat leasingowych

100% wartości netto przedmiotu

102% wartości netto przedmiotu

netto wraz z wartością

leasingu

leasingu

końcową
Warunki finansowe umowy

Wariant nr 1: okres leasingu: 36 m-cy, pierwsza opłata leasingowa 30%

leasingu (wariant wg wyboru

wartości netto przedmiotu, wartość końcowa równa 1% wartości netto

Uczestnika)

przedmiotu
Wariant

nr 2: okres leasingu 25 m-cy, pierwsza opłata leasingowa

wartości netto przedmiotu 30%, wartość końcowa równa 19% wartości
netto przedmiotu
Waluta umowy

PLN

Ubezpieczenie przedmiotu

Ubezpieczenie komunikacyjne OC/AC przedmiotu leasingu wybrane z

leasingu

pakietu oferowanego przez Organizatora.

Produkty dodatkowe

Ubezpieczenie ”Bezpieczna Rata i Bezpieczny Klient” dostępne w

wybrane przez Uczestnika i

pakiecie Organizatora. Ubezpieczenie umożliwia wypłatę świadczenia z

udostępnione przez

tytułu śmierci (spłata pozostałego kapitału), czasowej niezdolności do

Organizatora lub podmioty

pracy (spłatę opłat leasingowych) lub pobytu w szpitalu (spłata jednej

współpracujące z

opłaty leasingowej), zgodnie z dostępnością produktu uzależnionej od

Organizatorem

formy prawnej prowadzenia przez Uczestnika działalności gospodarczej.
Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są u Doradców Leasingowych
Organizatora lub na stronie santanderleasing.pl
Ubezpieczenie GAP dostępne w pakiecie Organizatora, które umożliwia
wypłatę świadczenia z tytułu straty finansowej spowodowanej utratą
wartości pojazdu stanowiącego przedmiot leasingu w przypadku jego
szkody całkowitej lub kradzieży. Ogólne warunki ubezpieczenia
dostępne są u Doradców Leasingowych Santander Leasing lub na stronie
santanderleasing.pl

2. Warunkiem koniecznym skorzystania z promocji jest złożenie przez Uczestnika wniosku o zawarcie umowy
leasingu zgodnie z obowiązującymi u Organizatora procedurami oraz pozytywna decyzja kredytowa
Organizatora w zakresie zawarcia Umowy leasingu.

§ 5 Reklamacje i skargi
1. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji przez cały okres trwania promocji będą znajdować
się na stronie internetowej Organizatora santanderleasing.pl.
2. Dla usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, Organizator rekomenduje aby składanie reklamacji
dokonywane było:
a. przez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie internetowej Organizatora
santanderleasing.pl
b. w siedzibie Organizatora (Poznań, ul. Kolorowa 8) - listownie lub osobiście (ustnie, do protokołu),
c. na adres e-mail: reklamacje@santanderleasing.pl
d. przez infolinię Biura Obsługi Posprzedażowej i Serwisowej: 61 850 35 25 (opłata za połączenie
zgodna z taryfą operatora, infolinia czynna pon.-pt. w godz. 8:00-16:30).
3. Przy zgłaszaniu reklamacji prosimy o podanie następujących danych: nazwa firmy, adres siedziby, NIP/
REGON, dane kontaktowe (nr telefonu/ adres e-mail/ adres korespondencyjny), opis przedmiotu
reklamacji, oczekiwania co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji oraz preferowaną formę odpowiedzi na
reklamację (pisemnie/ e-mailem).
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Uczestnik przystępując do promocji (zawarcie Umowy leasingu) oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem
promocji i akceptuje jego treść. Regulamin promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora. Adres
korespondencyjny Organizatora: 60-198 Poznań, ul. Kolorowa 8.
2. Uczestnik został poinformowany, iż administratorem danych osobowych jest Organizator. Polityka
przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej Organizatora santanderleasing.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Umowy leasingu
zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
4. Udział w promocji jest dobrowolny.
5. Każda promocja organizowana przez Santander Leasing S.A. jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy i
nie podlega łączeniu z innymi promocjami.

