Regulamin promocji
„Ubezpieczenie za 1 zł na wybrane maszyny i urządzenia Kubota”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki oraz zasady
promocji zorganizowanej w celu wsparcia sprzedaży produktów oferowanych
przez Santander Leasing S.A.
2. Sprzedaż produktów objętych promocją prowadzą Doradcy Leasingowi
Santander Leasing S.A. i wybrani dealerzy marki Kubota.
§2
Organizator, Uczestnicy i warunki promocji
1. Organizatorem promocji jest Santander Leasing S.A. z siedzibą przy ul.
Kolorowej 8, 60-198 Poznań, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Poznań
-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000026084, NIP: 5211295779. Wysokość
kapitału zakładowego: 250 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego: 250
000 000 zł (dalej Santander Leasing)
2. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
3. Warunkiem skorzystania z promocji jest spełnienie przez Uczestnika
łącznie następujących warunków:
a. podpisanie umowy z Santander Leasing na finansowanie leasingiem
lub pożyczką maszyny lub urządzenia rejestrowalnego lub
nierejestrowalnego marki Kubota spośród dostępnych modeli - z
wyłączeniem quadów i quadów rejestrowanych jako ciągniki rolnicze. w
terminie promocji określonym w § 3, pkt. 1
b. wybór posiadanego przez Santander Leasing i udostępnianego w
niniejszej promocji pakietu ubezpieczeniowego STU Ergo Hestia oraz
podpisanie
Formularza
Ubezpieczeniowego
(Formularz
ubezpieczeniowy Hestia Promocja KUBOTA za 1 zł - leasing lub
Formularz ubezpieczeniowy Hestia Promocja KUBOTA za 1 zł pożyczka)
4. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Grupy Santander Bank Polska
oraz osoby świadczące na rzecz Santander Leasing stałe usługi pośrednictwa
leasingowego/ finansowego.

§3
Czas promocji
1. Promocja trwa od 1.03.20209 r. do 30.06.2020 r.
2. Promocją zostaną objęci Klienci, którzy w czasie promocji spełnią wszystkie
warunki wskazane w Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji przed upływem
terminu wskazanego w pkt. 1 bez obowiązku podania przyczyny o czym
Organizator poinformuje na stronie santanderleasing.pl. Takie zakończenie
promocji nie będzie dotyczyło Uczestników, którzy do dnia zakończenia
promocji spełnili warunki wskazane w § 2 punkcie 3.
§4
Zasady promocji
1. W ramach promocji Uczestnik otrzyma bonifikatę na koszt ubezpieczenia
finansowanej w ramach niniejszej promocji maszyny lub urządzenia w
zakresie ubezpieczenia typu All Risk wraz z OC w pierwszym roku trwania
finansowania - koszt ubezpieczenia po bonifikacie wynosić będzie 1 złoty
netto.
2. Bonifikata, o której mowa w pkt.1 nie dotyczy innego niż określone w pkt 1
ubezpieczenia i dodatkowych produktów ubezpieczeniowych udostępnianych
przez Santander Leasing.
§5
Reklamacje i skargi

1. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie
internetowej Organizatora santanderleasing.pl.
2. Zgodnie z przyjętymi Zasadami składania i rozpatrywania reklamacji
reklamacje mogą być składane przez Uczestnika:
a. poprzez formularz elektroniczny,
b. w siedzibie Organizatora (Poznań, ul. Kolorowa 8) - listownie lub
osobiście (ustnie, do protokołu),
c. na adres mailowy: reklamacje@santanderleasing.pl,
d. poprzez infolinię Biura Obsługi Klienta: 61 850 35 25 („Opłata zgodna z
taryfą operatora, Infolinia czynna pon.-pt. godz. 8:00-16:30”).
3. Przy składaniu reklamacji prosimy o podanie następujących danych: nazwy,
adresu siedziby, numeru NIP/ REGON, danych kontaktowych (nr telefonu/
adres e-mail/ adres korespondencyjny), opisu przedmiotu reklamacji oraz
wskazanie oczekiwań co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.

§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin promocji jest dostępny u Doradców Santander Leasing W
sprawach
nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się
postanowienia umowy zawartej z Santander Leasing w ramach promocji .
2. Udział w promocji jest dla Uczestników dobrowolny.
3. Każda promocja organizowana przez Santander Leasing jest odrębna i oparta
o odrębne regulaminy i nie podlega łączeniu z innymi promocjami.
4. Wszelkie ewentualne rozliczenia podatkowe pozostają wyłącznie w gestii
Uczestnika promocji.

