REGULAMIN PROMOCJI „MULTISALON24.PL – 0% PROWIZJI Z LEASINGIEM AUT ONLINE”

2.

§ 1 Postanowienia ogólne
1.
2.

3.

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki promocji:
„Multisalon24.pl – 0% prowizji z leasingiem aut online”.
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, numer rejestrowy BDO: 000485101. Santander
Leasing S.A. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu
ustawy
o
przeciwdziałaniu
nadmiernym
opóźnieniom
w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.
Sprzedaż produktów objętych promocją prowadzą przedstawiciele
Santander Leasing S.A., z wykorzystaniem strony internetowej
www.multisalon24.pl.

§ 5 Reklamacje i skargi
1.

2.

§ 2 Okres promocji
1.

2.

Promocja trwa od 1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
(decyduje data Propozycji).
Organizator może zakończyć promocję wcześniej, bez obowiązku
podania przyczyny, o czym Organizator poinformuje na stronie
multisalon24.pl/sbp.

3.

§ 3 Definicje
1.
2.

3.
4.

Organizator - Santander Leasing S.A.
Propozycja - oferta finansowania (w formie leasingu lub pożyczki),
złożona Uczestnikowi przez Organizatora, pisemnie lub e-mailem,
dotycząca samochodu osobowego lub dostawczego wskazanego na
stronie multisalon24.pl.
Uczestnik - przedsiębiorca (podmiot prowadzący działalność
gospodarczą), zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Udział w promocji - w promocji bierze udział każdy Uczestnik
spełniający łącznie poniższe warunki:
a) w Okresie promocji wystąpił do Organizatora i otrzymał
Propozycję, oraz
b) nie później niż do dnia 30 września 2021 r. podpisał
z Organizatorem:
i. jako pożyczkodawcą - umowę pożyczki (w rozumieniu art.
720 § 1 kodeksu cywilnego) przeznaczoną na sfinansowanie
nabycia przez Uczestnika samochodu osobowego lub
dostawczego wskazanego na stronie multisalon24.pl;
lub
ii. jako finansującym - umowę leasingu (w rozumieniu art.
709(1) kodeksu cywilnego), której przedmiotem jest samochód
osobowy lub dostawczy wskazany na stronie multisalon24.pl,
oraz
c) posiada rachunek firmowy w Santander Bank Polska S.A. albo
w Okresie promocji (przy czym nie później niż w dniu
podpisania z Organizatorem umowy leasingu lub umowy
pożyczki zgodnie z ppkt b) podpisze umowę rachunku
bankowego firmowego z Santander Bank Polska SA.

§ 4 Warunki promocji
1.

W ramach promocji, Uczestnikowi udzielona zostanie bonifikata co
spowoduje, iż:
a) opłata przygotowawcza w umowie leasingu zawartej
z Uczestnikiem, wynosić będzie 0 zł (słownie: zero złotych),
b) prowizja w umowie pożyczki zawartej z Uczestnikiem wynosić
będzie 0 zł (słownie: zero złotych).
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Zawarcie przez Uczestnika umowy leasingu lub pożyczki na
warunkach określonych w Regulaminie jest jednoznaczne
z akceptacją Regulaminu i przystąpieniem przez Uczestnika do
promocji.

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji przez cały okres
trwania promocji będą znajdować się na stronie internetowej
Organizatora multisalon24.pl/sbp.
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).
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.

2.

3.
4.

Uczestnik przystępując do promocji (zawarcie umowy leasingu lub
umowy pożyczki) oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem
promocji i akceptuje jego treść. Regulamin promocji jest dostępny
w siedzibie Organizatora lub na stronie internetowej
multisalon24.pl/sbp. Adres korespondencyjny Organizatora:
60- 198 Poznań, ul. Kolorowa 8.
Uczestnik został poinformowany, iż administratorem danych
osobowych jest Organizator. Polityka przetwarzania danych
osobowych jest dostępna na stronie internetowej Organizatora
santanderleasing.pl.
Udział w promocji jest dobrowolny.
Każda promocja organizowana przez Santander Leasing S.A. jest
odrębna i oparta o odrębne regulaminy i nie podlega łączeniu
z innymi promocjami.

