
NIE KUPUJ - WYNAJMIJ
 NOWE AUTO NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

ICAR.INTERCARS.EU



DO PRACY



iCar to nowy program 
Inter Cars przeznaczony 

dla Klientów 
indywidualnych oraz 
prowadzących małe  

i średnie przedsiębiorstwa. 
Oferujemy atrakcyjne 

zasady wynajmu 
długoterminowego oraz 

obsługę w najlepszych 
warsztatach w Polsce. 

Nie musisz kupować 
samochodu ani zaciągać 
kredytu - wynajmij auto

 na tak długo,  
jak potrzebujesz  

i płać mniej.

Dowiedz się więcej:

www.icar.intercars.eu

e-mail: icar@icfs.pl
telefon: 22 439 02 90

tel. kom.: +48 661 771 031

DLA RODZINY

NIE KUPUJ - WYNAJMIJ

Niniejsza publikacja nie stanowi  
oferty handlowej w rozumieniu  

art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego



PRZYKŁADOWE MODELE



Ubezpieczenie, 
Assistance i samochód 

zastępczy  
na czas naprawy 

Stałą ratę 
przez cały 

okres wynajmu

Dogodny 
okres wynajmu

Możliwość wykupu 
auta lub przedłużenia 

umowy

Pełną obsługę serwisową 
w dedykowanej sieci 

najlepszych warsztatów  
Q Serwis na terenie 

całego kraju

Brak wpłaty 
własnej

W PAKIECIE OTRZYMASZ

GWARANTUJEMY



 – TO PROSTE



www.icar.intercars.eu

e-mail: icar@icfs.pl    telefon: 22 439 02 90    tel. kom.: +48 661 771 031

WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY - TO SIĘ OPŁACA!

FINANSOWANIE

KORZYŚCI PODATKOWE

UBEZPIECZENIE

OBSŁUGA SERWISOWA

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

PROGRAMY PALIWOWE

ADMINISTRACJA

APLIKACJE WSPIERAJĄCE

BRAK WPŁATY WŁASNEJ

NISKA RATA PRZEZ CAŁY 
OKRES FINANSOWANIA

NISKA UTRATA WARTOŚCI

WYNAJEM 
DŁUGOTERMINOWY

ZAKUP 
ZA GOTÓWKĘ KREDYT LEASING

1 2 3 4
Sprawdź 

dostępne modele
Skontaktuj się  

z nami lub pobierz 
dokumenty 

ze strony 
www.icar.intercars.eu

Wybierz swoje auto 
i okres wynajmu

Płać mniej przez 
cały okres wynajmu 

i nie martw się 
o ewentualne 

naprawy



Wypełnij formularz, skontaktujemy się  
w sprawie oferty najmu długoterminowego pojazdu

Podpisując wypełniony formularz potwierdzasz zainteresowanie kontaktem w sprawie oferty produktowej ze strony ICFS Sp. z o.o.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych :
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu jest Inter Cars Fleet Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 
80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@intercars.eu. 
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane przekazane w formularzu i podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu udzielenia odpowiedzi na pytania oraz 
dobrania i przedstawienia oferty Partnera/ów administratora dot. najmu długoterminowego pojazdu (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 
1 lit. f RODO); w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania o dostępności pojazdów w przyszłości, zgoda ta będzie podstawą prawną 
dla przetwarzania danych osobowych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zrealizowania ww. celu. 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi zapytania lub do momentu wycofania zgody.  
Odbiorcami danych mogą być Partnerzy administratora oferujący najem długoterminowy pojazdów, podmioty świadczące usługi doradcze i wsparcie IT.   
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/
Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W 
szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym profilowania. W zakresie, w jakim podstawą 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres: iod@intercars.eu. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

*- pole obowiązkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ICFS Sp. z o.o. moich danych osobowych w przypadku 
niezawarcia umowy najmu, w celu informowania mnie o dostępności odpowiednich modeli 
pojazdów.

Zgodę można odwołać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Serwis – nr klienta IC:

 (data i czytelny podpis)

FORMULARZ

Imię i nazwisko/Nazwa firmy*  

Numer telefonu*  

Email  


