
Regulamin Promocji „Karty Paliwowe” Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
wersja z dnia 07.01.2013 roku

Preambuła
Niniejszy Regulamin Promocji,,Karty Paliwowe’’ jest dedykowany wyłącznie do podmiotów indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa 
handlowego, które są zainteresowane zawarciem umowy leasingu i zawrą umowę leasingu z Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. i stanowi integralną część 
postanowień zawartej umowy leasingu.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „Karty Paliwowe” [dalej: Promocja] jest Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 42c 
KRS: 0000286383 [dalej: Organizator].

2. Promocja umożliwia Klientom nabywającym Karty Paliwowe przy zawarciu umowy leasingu uzyskanie korzystnych rat leasingowych tj. bonifikaty w wysokości:
a)  0,3% x cena pojazdów netto (przedmiotu umowy leasingu) w przypadku gdy ww. cena nie przekracza 100 000 PLN netto
b) 0,25% x cena pojazdów netto (przedmiotu umowy leasingu) w przypadku gdy ww. cena przekracza 100 000 PLN netto
po spełnieniu warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

3. Promocja dedykowana jest wyłącznie do Klientów, którzy zawrą z Organizatorem umowę leasingu po dniu 07 stycznia 2013 roku oraz wykupią Kartę Paliwową i zgłoszą 
Organizatorowi chęć skorzystania z Promocji. W przypadku skorzystania z Promocji niniejszy Regulamin staje się integralną częścią umowy leasingu i stanowi załącznik 
do niej.

4. Informacji o możliwości zawarcia umowy leasingu, do której będzie miał zastosowanie niniejszy Regulamin oraz informacja w przedmiocie indywidualnych propozycji 
promocyjnych można uzyskać w siedzibie Organizatora.

§ 2. Okres obowiązywania Promocji

1. Promocja „Karty Paliwowe” rozpoczyna się dnia 07 stycznia 2013 r. i obowiązuje do odwołania Promocji przez Organizatora.
2. O odwołaniu Promocji Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej www.scmultirent.pl
3. Organizator nie jest obowiązany do wskazania przyczyny odwołania Promocji i może dokonać odwołania w każdym czasie.
4. Organizator może zmienić bez podania przyczyny warunki i zasady Promocji. O zmianie zasad i warunków Promocji Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej 

www.scmultirent.pl

§ 3. Ogólne zasady promocji

1. Promocja „Karty Paliwowe” polega na możliwości skorzystania przez Klientów z oferty produktu dodatkowego – Karty Paliwowej i uzyskania bonifikaty na raty 
leasingowe, na specjalnych warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Korzystając z Promocji, Klient spełniający warunki uczestnictwa w Promocji, może otrzymać od Organizatora Kartę Paliwową za opłatą określoną w Tabeli Opłat 
Dodatkowych obowiązującą w Santander Consumer Multirent sp. z o.o. oraz otrzymać bonifikatę rat leasingowych, o ile spełni warunki nałożone niniejszym Regulaminem.

3. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Karty Paliwowej przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy leasingu, niezależnie od przyczyny rezygnacji, 
Organizator jest uprawniony do obciążenia Klienta opłatą manipulacyjną w wysokości 800 PLN netto.

4. W przypadku niewywiązywania się przez Klienta wobec Organizatora z płatności należności wynikających z umowy leasingu, niezależnie od przyczyny braku płatności, 
Organizator jest uprawniony wówczas do obciążenia Klienta opłatą manipulacyjną w wysokości 800 PLN netto w związku ze skorzystaniem z Promocji. W przypadku 
niewywiązywania się z płatności należności wynikających z umowy leasingu przez Klienta zastosowanie mają również postanowienia Ogólnych Warunków Karty 
Paliwowej (OWUKP), Ogólnych Warunków Umowy Leasingu (OWUL) oraz Tabela Opłat Dodatkowych (TOD), obowiązujących w Santander Consumer Multirent sp. z o.o.

5. W przypadku braku dokonania przez Uczestnika za pomocą Karty Paliwowej transakcji bezgotówkowych opiewających na łączną kwotę co najmniej 3 000 PLN brutto 
w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od zawarcia umowy leasingu, Organizator jest uprawniony do obciążenia Uczestnika opłatą manipulacyjną w wysokości 800 PLN 
netto w związku ze skorzystaniem z Promocji.

6. Klient traci możliwość skorzystania z oferty Promocyjnej, w przypadku rozwiązania umowy leasingu z przyczyn leżących po stronie Klienta przed upływem okresu na jaki 
umowa leasingu została zawarta.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji jest opublikowany na stronie internetowej Organizatora: www.scmultirent.pl
2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji „Karty Paliwowe” i akceptuje niniejszy Regulamin.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie postanowienia umowy leasingu, Ogólnych Warunków Umowy Leasingu (OWUL), 

Ogólnych Warunków Karty Paliwowej (OWUKP) oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
4. Udział w Promocji jest dla Klienta dobrowolny. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Promocją.
5. Każda promocja organizowana przez Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. jest odrębna, uregulowana w odrębnych regulaminach i nie podlega łączeniu z innymi 

promocjami, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.


