
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 02.07.2018 roku do 31.12.2018 lub do wyczerpania zapasów urządzeń z oferty leasingowej, 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 PKO Leasing 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 - PKO Leasing 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 15.01.2019 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. 

h. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu 

i.Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia promocji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Dane przetwarzane 

w celu realizacji promocji będą przechowywane do czasu jego zakończenia. 



j. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania 

oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

k.Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu administratora.  

 

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 10% wpłaty 

początkowej, umowa na 48 miesięcy poz. 3,5  lub 36 miesięcy poz. 1,2,4,6 .W ratę miesięczną wliczone są czynsze leasingowe, ubezpieczenie 

oraz w poz. 1 depozyt na poczet wykupu. Pozycje 2-5 wykup płatny jednorazowo na koniec umowy (istnieje również możliwość rozłożenia 

wykupu w depozyt płatny miesięcznie na życzenie klienta).  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 PKO Leasing S.A. na podstawie dostarczonych przez leasingobiorcę 

dokumentów. Partnerem w finansowaniu jest PKO Leasing 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.intercars.com.pl 

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 Rodzaj urządzenia Opis  Cena  Ilość rat Wpłata 
Rata 

miesięczna 
 Suma opłat %  

1 EVERT EVERTD15/500/D/IVR Kompresor śrubowy 

Kompresor śrubowy 400V, moc silnika: 15 kW, ciśnienie: 5,5 - 12,5 
bar, wydajność: 260-2287 l/min., zbiornik: 500 l, osuszacz 
Automatyczny spust kondensatu w standardzie; Falownik 
pozwalający na oszczędności energii do 40%. 

   40 000 zł  35   4 000 zł       1 149 zł  110% 

2 EVERT EVERT6435BWF 52 
Podnośnik 

samochodowy 

Podnośnik 4-kolumnowy diagnostyczny 6435BWF, udźwig: 
5000kg,elektro-hydrauliczny, długość platform 5,20m, podnośnik 
pomocniczy nożycowy, płyty rozprężne, obrotnice w standardzie, 
elektro-magnetyczne zapadki 

   27 900 zł  35   2 790 zł           733 zł  110% 

3 G-SCAN G-SCAN2 OBD/SET  Tester usterek 

Tester zawiera oprogramowanie fabryczne do pojazdów 
dwóch wiodących producentów koreańskich. Firma G-scan 
jest bowiem dostawcą testerów fabrycznych dla stacji ASO 
Kia oraz Hyundai. Pojazdy Japońskie są wspierane na 
najwyższym dostępnym poza ASO poziomie. 

    8 500 zł  47     850 zł          143 zł  114% 

4 BOSCH S P00 000 125 
Urządzenie 

automatyczne do 
obsługi klimatyzacji 

Urządzenie automatyczne do obsługi klimatyzacji ACS 611 
SPECIAL EDITION, obsługa: R134a, Ciężarowe/Osobowe 
(hybrydowe: Nie) (konwersja na 1234yf: Nie) (identyfikator 
czynnika: Nie)  

   12 500 zł  35   1 250 zł           286 zł  111% 

5 IDEAL INDUCTOR 12 
Podgrzewacz 

indukcyjny 
IDEAL podgrzewacz indukcyjny, moc 12kW, zasilanie 3x400V     24 000 zł  47   2 400 zł           406 zł  114% 

6 
CHICAGO 

PNEUMATIC 
CP86100 Prasa hydrauliczna 

Prasa hydrauliczno-pneumatyczna, ręczno-nożna, nacisk: 100 t, 
poziomy stołu roboczego: 7, tłok przesuwny, wysuw tłoka: 300 mm, 
spawana konstrukcja 

   18 900 zł  35   1 890 zł           432 zł  111% 

 


