Regulamin Promocji
C-HR I przegląd gratis
§ 1. Organizator Promocji
Organizatorem Promocji jest Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu
18b, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
00000120553; NIP: 521-32-02-664; kapitał zakładowy w wysokości 9 000 000 zł, wpłacony w
całości (Toyota Leasing lub Organizator).

§ 2. Definicje
Standard Leasing –umowa leasingu operacyjnego oferowana przez Toyota Leasing, na
mocy której Toyota Leasing przekazuje Korzystającemu do używania i pobierania pożytków
wskazany w umowie pojazd na czas oznaczony. Standard Leasing charakteryzuję się wpłatą
wstępną od 0% do 40%, ratą leasingu opartą na zmiennej stopie procentowej, okresem
umowy od 24 do 60 miesięcy oraz możliwością wykupu pojazdu po zakończeniu umowy już od
1 % wartości początkowej pojazdu.
Korzystający, Uczestnik Promocji – Klient, który z Toyota Leasing podpisuje umowę
Standard Leasing.
ASD – Autoryzowana Stacja Dealerska marki Toyota.

§ 3. Czas trwania Promocji
1.

Promocja trwa w okresie od 13 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r.

§ 4. Warunki Promocji
1.

Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub
osoba prawna prowadząca działalność, która w okresie trwania Promocji:
a)
b)

c)

złoży wniosek o Standard Leasing do Organizatora a następnie otrzyma
pozytywną ocenę w zakresie zdolności kredytowej,
Podpisze umowę Standard Leasing o dowolnych parametrach w autoryzowanej
stacji dealerskiej marki Toyota (ASD) w ramach której Przedmiotem Leasingu
będzie pojazd – marki Toyota, model Toyota C-HR,
Wyrazi stosowne zgody marketingowe tj.
i. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz
materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług
Organizatora za pomocą telefonu i środków komunikacji elektronicznej.
ii. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Organizatora w celu marketingu produktów i usług podmiotów
współpracujących z Organizatorem, w tym w ramach Grupy Toyota.
Grupa Toyota: Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. oraz Toyota Motor Poland
Co. Ltd Sp. z o.o.
iii. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz
materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług podmiotów
współpracujących z Organizatorem, w tym w ramach Grupy Toyota za
pomocą telefonu i środków komunikacji elektronicznej. Grupa Toyota:

Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. oraz Toyota Motor Poland Co. Ltd Sp. z o.
o.
2.

Promocja dotyczy wyłącznie modelu Toyota C-HR w dowolnej konfiguracji,
wyprodukowanego w 2018 jak i 2019 roku i nie będącego pojazdem używanym.
Uczestnik wraz z podpisaną umową Standard Leasing otrzyma Voucher przypisany do
numeru VIN zakupionego przez Organizatora pojazdu, uprawniający do skorzystania przez
Uczestnika Promocji jednorazowo i nieodpłatnie z pierwszego przeglądu gwarancyjnego w
dowolnym serwisie ASD Toyota.
W momencie przyjęcia pojazdu do serwisu w ASD należy okazać Voucher. Okazanie
Vouchera warunkuje wykonanie na rzecz Klienta bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego w
serwisie ASD.
Uczestnik może wykorzystać Voucher jednorazowo w terminie 12 miesięcy od daty zakupu
pojazdu przez Organizatora (za którą uznaje się datę wskazaną w dowodzie rejestracyjnym
pojazdu).
Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Toyota Banku i Toyota Leasing.
Uczestnik Promocji zostaje automatycznie wyłączony z uczestnictwa w Promocji w
przypadku, gdy w okresie ważności Vouchera dojdzie do przedterminowego zakończenia
umowy Standard Leasing (jej wypowiedzenia lub wygaśnięcia).

3.

4.

5.

6.
7.

§ 5. Reklamacje
1.

2.
3.
4.
5.

Reklamacje związane z Promocją należy składać na piśmie, telefonicznie pod numerem
+48 22 488 55 50 lub 801 900 700, elektronicznie za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres tlp@toyota-fs.com
Reklamacje pisemne należy wysłać na adres: Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu
18b, 02-676 Warszawa.
Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Promocji.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres i numer telefonu Uczestnika
Promocji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
Złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§ 8. Postanowienia końcowe
1.
2.

3.

4.
5.

Wzięcie udziału w Promocji oznacza, że Uczestnik Promocji zapoznał się z jej zasadami,
określonymi w Regulaminie i je akceptuje.
Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu
nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestnika Promocji przed zmianą Regulaminu.
Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Toyota Leasing Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa. Dane osobowe
Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Promocji oraz w celach
marketingowych Organizatora.
Udział w Promocji i podanie związanych z tym danych osobowych Uczestników Promocji
jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikom Promocji
przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
Regulamin będzie dostępny w każdej Autoryzowanej Stacji Dilerskiej marki Toyota oraz
na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://www.toyotabank.pl/dlakierowcy/finansowanie-nowa-toyota/finansowanie-leasing/standard-leasingnowe/szczegoly/.

