
Regulamin promocji  : 

Promocja Leasing Sezonowy  

(dalej “Regulamin”) 

 

1. WYJAŚNIENIE TERMINÓW:  

 a. Promocja – akcja przeprowadzana przez Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. na rzecz Inter Cars SA, której celem jest umożliwienie 

klientom Inter Cars S.A. zakupu wybranych urządzeń znajdujących się w ofercie sieci sprzedaży Inter Cars S.A. w promocyjnym leasingu.  

 b. Sieć Inter Cars SA – sieć sprzedaży zorganizowana przez Inter Cars SA oraz filie Inter Cars SA.  

 c. Filia Inter Cars SA – firma posiadająca aktualną umowę dystrybucyjną z Inter Cars SA i prowadząca sprzedaż na rzecz sieci Inter Cars SA 

(zwana dalej „filia IC SA”).  

 d. Uczestnik promocji – każdy klient krajowy zarejestrowany w sieci sprzedaży Inter Cars S.A., który dokona zakupu asortymentu promocyjnego 

w Sieci Inter Cars S.A., z wyłączeniem klientów flotowych oraz firm konkurencyjnych.  

 e. Asortyment Promocyjny – wybrane urządzenia znajdujące się w ofercie sieci sprzedaży Inter Cars SA. Lista indeksów oraz warunki leasingu 

w Załączniku nr. 1 Regulaminu. 

 

2. ORGANIZATOR PROMOCJI  

Organizatorem Promocji jest Inter Cars SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 64, 02-903 Warszawa, NIP: 118-14-52-946 (zwany 

dalej „Organizatorem Promocji”). Promocja będzie prowadzona pod nazwą Promocja Leasing Sezonowy i ma charakter wewnętrznej promocji w 

sieci sprzedaży Inter Cars SA (zwany dalej „Promocją”).  

Promocję w imieniu i na rzecz Organizatora Promocji przeprowadza Inter Cars Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Płowieckiej 57, 04-501 Warszawa, NIP: 701-02-61-527 (zwany dalej „Przeprowadzającym Promocję ”) i obejmuje swoim zasięgiem terytorium 

Polski.  

 



3. CZAS TRWANIA PROMOCJI 

Promocja trwa od dnia 12.03.2018 roku do 30.06.2018 lub do wyczerpania zapasów , z możliwością przedłużenia przez Organizatora Promocji. 

 

4. ZASADY PROMOCJI  

 a. Promocja ma na celu umożliwienie klientom Inter Cars S.A. zakupu wybranych urządzeń znajdujących się w ofercie sieci sprzedaży Inter Cars 

S.A. w promocyjnym leasingu oferowanym przez Europejski Fundusz Leasingowy SA 

 b. Asortyment Promocyjny obejmuje wybrane urządzenia znajdujące się w ofercie sieci sprzedaży Inter Cars SA. Lista indeksów oraz warunki 

leasingu w Załączniku nr. 1 do Regulaminu. 

c. Promocja obowiązuje do zamówień złożonych poprzez przedstawiciela handlowego Inter Cars, w  oddziałach Inter Cars, gdzie zamówienie jest 

generowane przez Sprzedawcę Inter Cars SA oraz w sprzedaży przez Katalog Online. 

d. Umowa leasingowa podpisywana jest z partnerem promocji - Europejskim Funduszem Leasingowym SA. Warunki umowy znajdują się w    

Załączniku nr. 1 do Regulaminu.  

e. W Promocji może wziąć udział każdy klient krajowy zarejestrowany w sieci sprzedaży Inter Cars S.A., który dokona zakupu Asortymentu 

Promocyjnego w Sieci Inter Cars S.A., z wyłączeniem klientów flotowych oraz firm konkurencyjnych.  

f.  Organizator powoła Komisję Promocji, w skład której wchodzą następujące osoby:  

 • Przedstawiciel Przeprowadzającego Konkurs – Patrycja Markowska  

 • Przedstawiciel Przeprowadzającego Konkurs – Marcin Nester  

g. Prace Komisji Konkursowej są niejawne.  

i.  Platformą informacyjną w ramach Promocji jest strona internetowa www.intercars.com.pl które są obsługiwana przez 

Przeprowadzającego Promocję.  

j. Informacje o organizacji Promocji i jego przebiegu będą emitowane (ogłaszane) za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym:  

•  akcji mailingowej, 

• strony internetowej.  



• IC katalogu 

• TV na filiach 

 

7. REKLAMACJE I ROSZCZENIA 

a. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. 

b. Reklamacje przyjmowane będą wyłącznie w trybie korespondencji przesłanej listem poleconym na adres Przeprowadzającego Promocję z 

dopiskiem Promocja Leasing Sezonowy, nie później niż do dnia 14.07.2018 r., przy czym o dotrzymaniu terminu będzie decydować data stempla 

pocztowego. Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie zostanie rozpatrzona. 

c. Reklamacja powinna być sporządzona na piśmie i zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis przyczyny 

reklamacji. 

d. Przeprowadzający Promocję rozpatrzy reklamację w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania, przy czym okres ten może zostać 

wydłużony, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. 

e. Po rozpatrzeniu reklamacji Przeprowadzający Promocję prześle odpowiedź listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika. 

f. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Przeprowadzający Promocję wezwie Uczestnika do jej 

uzupełnienia, określając termin nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych, oraz zakres tego uzupełnienia. Brak uzupełnienia reklamacji w 

określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia. 

g. Decyzja Przeprowadzającego Promocję  w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. 

b. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art.66k.c. i jest jedynie zaproszeniem do negocjacji. Propozycja została 

przygotowana o stawkę WIBOR1M i w przypadku jej zmiany wysokość rat może ulec zmianie. Oferta promocyjna zawiera 20% wpłaty 

początkowej, umowę na 48 poz. 1-5 lub 36 miesięcy poz. 6  oraz wykup zgodny ze stawką amortyzacji przedmiotu. Przedstawione warunki 



mają charakter wstępny, ostateczne warunki zależą od oceny sytuacji finansowo-prawnej Leasingobiorcy oraz zaproponowanej struktury 

zabezpieczeń i zostaną uregulowane w umowie leasingu. Decyzja o możliwości podpisania umowy podejmowana jest przez Europejski Fundusz 

Leasingowy S.A. na podstawie dostarczonych przez leasingobiorcę dokumentów. Partnerem w finansowaniu jest Europejski Fundusz 

Leasingowy S.A. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły na filiach oraz u przedstawicieli Inter Cars S.A.  na terenie całego kraju 

oraz pod adresem ic.leasing@intercars.eu 

c. Treść Regulaminu w okresie trwania Promocji będzie obwieszczona na stronie internetowej www.myintercars.com.   

d. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich 

zamieszczenia na stronie internetowej www. intercars.com.pl 

e. Organizator zastrzega możliwość odstąpienia od Promocji bez podania przyczyny, podając odpowiednią informację na stronie głównej 

www. intercars.com.pl 
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Załącznik nr. 1  

Regulamin 

„Promocja Leasing Sezonowy” 

 

 

Lp. Producent Indeks Opis  Cena netto  
 

Amortyzacja  
Ilość 
rat 

Wpłata 
% 

Wykup 
% 

 
rata/depozyt 

w ratach  
 Ubezpieczenie   depozyt   

 Suma opłat 
% depozyt 
w ratach  

 Suma opłat wykup 
w ratach (bez 

ubezpieczenia)  

1 TEXA TEX 715R  
Urządzenie automatyczne do obsługi 

klimatyzacji KONFORT 715R 
     11 374 zł  10% 47 20% 25%           174,31                          9,13            60,50            117,03     117,03% 

2 BOSCH 1 694 100 285  
Wyważarka kół dla samochodów WBE 

4400 z ramieniem, kolor szary  
     12 555 zł  10% 47 20% 25%           192,40                       10,07            66,78            117,03     117,03% 

3 BOSCH 1 694 100 469 
Montażownica automatyczna TCE 4400-22 
S44, z ramieniem TCE330, zasilanie 3x400  

     13 860 zł  10% 47 20% 25%           212,41                       11,12            73,72            117,03     117,03% 

4 JOHN BEAN EEWAEU545H2-M  

Urządzenie 3D do pomiaru geometrii kół 
V2300 z windą manualną PRO42 GOLD, 

zaciski: szybkomocujące AC400, 
stanowisko: podnośnik i kanał  

     49 245 zł  10% 47 20% 25%           739,37                       38,93         261,94            115,57     115,57% 

5 BOSCH 0 684 400 560/PROMO 

BOSCH Tester usterek, KTS 560 (do 
PROMOCJI z 36 miesięcznym ESI 

SD/SIS), bezprzewodowy moduł do PC z 
multimetrem 1-kanałowym 

     19 500 zł  10% 47 20% 25%           298,84                       15,65         103,72            117,03     117,03% 

6 EVERT EVERT6254E 

Podnośnik 2-kolumnowy 6254E, 
asymetryczny, udźwig 4000kg, Elektro-

hydrauliczny, z podstawą, automatyczna 
blokada elektromagnetyczna. 

      9 500 zł  18% 35 20% 7%           233,03                          7,57            19,00            112,85     112,85% 

 


