REGULAMIN PROMOCJI
FINANSOWANIE FABRYCZNE KUBOTA FINANCE
„Ubezpieczenie za 1 zł na wybrane maszyny i urządzenia”
1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej jako: Regulamin) jest określenie zasad Promocji
„Ubezpieczenie za 1 zł na wybrane maszyny i urządzenia Kubota” (dalej jako: Promocja), warunków
uczestnictwa w Promocji oraz warunków korzystania z promocyjnych warunków finansowania,
oferowanych przez Santander Leasing S.A. we współpracy z KUBOTA (Deutschland) GmbH sp. z o.o.
oddział w Polsce z siedzibą w Piotrkówku Małym, w okresie wskazanym w Regulaminie.
2. Organizatorami Promocji są KUBOTA (Deutschland) GmbH sp. z o.o. oddział w Polsce z siedzibą
w Piotrkówku Małym, adres: ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr. 0000434330, dla której akta rejestrowe prowadzi
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, zwana dalej „KUBOTA POLSKA”, oraz Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres:
ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań-Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr.: 0000026084, zwana dalej „Santander Leasing”.
3. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w wybranych punktach dilerskich
KUBOTA, wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. ZASADY PROMOCJI
1. Promocja trwa od 1 marca do 30 czerwca 2020 r. W tym czasie możliwe jest skorzystanie
z promocyjnych warunków finansowania fabrycznego Kubota, oferowanych przez Santander Leasing.
2. Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba
prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
3. Promocja obejmuje możliwość nabycia udostępnianego przez Santander Leasing pakietu
ubezpieczeniowego STU Ergo Hestia w promocyjnej cenie 1 zł. Szczegółowe zasady promocji
w zakresie produktów i usług oferowanych przez Santander Leasing określa Regulamin promocji
„Ubezpieczenie za 1 zł na wybrane maszyny i urządzenia Kubota” dostępny pod adresem:
https://kubotafinance.pl/ubezpieczenie-1zl/pliki/regulamin-promocji-santander.pdf
oraz u Doradców Leasingowych Santander Leasing S.A. i wybranych dealerów marki Kubota.
4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest nabycie nowej lub używanej maszyny lub urządzenia
rejestrowalnego lub nierejestrowalnego marki Kubota spośród modeli: L2501, M5071N, M5091N,
M4062, M4072, M5091, M5111, M5101N, M95GX/S, M105GX/S, M115GX/S, M125GX/S, M135GX/S,
M7002 STD, M7002 PRE, M7002 KVT, M7003 STD, M7003 PRE, M7003 KVT z wykorzystaniem usług
lub produktów finansowych wskazanych w ust. 5 poniżej, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
5. Usługi i produkty finansowe objęte Promocją: Kubota Finance: Wpłata 40% + VAT + 7 równych rat
półrocznych; Kubota Finance: Wpłata 33%, VAT, 60 miesięcy; Kubota Finance: 4 raty półroczne po
25%; Kubota Finance: 5 rat półrocznych po 20%; Kubota Finance: Wpłata 40% + 6 rat półrocznych po
10%; Kubota Finance: 15% udział własny, VAT płatny na 6 miesiąc, 8 lat; Kubota Finance: 15% udział
własny, VAT płatny na 6 miesiąc, 10 lat, Kubota Finance: Finansowanie standardowe oraz leasing oraz
Leasing 104%.
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6. Promocją nie są objęte przypadki, w których umowa o świadczenie usług lub o produkty finansowe
wskazane w pkt 5 powyżej dotyczy:
a. nabycia maszyn lub urządzeń rejestrowalnych lub nierejestrowalnych marki Kubota od więcej niż
jednego sprzedającego (dealera),
b. nabycia maszyn lub urządzeń rejestrowalnych lub nierejestrowalnych marki Kubota, z których co
najmniej jeden to quad.

3. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji w zakresie opisanym w Regulaminie należy
zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały, 05-850 Ożarów
Mazowiecki lub na adres e-mail: marketing@traktorykubota.pl, w terminie 14 dni od zaistniałego
zdarzenia, stanowiącego podstawę reklamacji.
2. Zgłoszenie reklamacyjne związane z przeprowadzeniem Promocji powinno zawierać imię i nazwisko
albo nazwę zgłaszającego reklamację, dokładny adres do korespondencji, adres e-mail oraz telefon
kontaktowy, a także dokładny opis przyczyny i okoliczności stanowiących podstawę do zgłoszenia
reklamacji.
3. Organizator rozpatruje reklamację związaną z przeprowadzeniem Promocji, a następnie o jej
wynikach informuje osobę zgłaszającą reklamację w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania
zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki
sposób reklamacja została złożona.

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika przetwarzanych w zakresie opisanym w Regulaminie
jest Kubota (Deutchland) Gmbh sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkówku Małym przy ul. Strzykulskiej 38, 05850 Ożarów Mazowiecki, które to przedsiębiorstwo stanowi część Grupy Kubota w Europie.
2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych,
należy skontaktować się z wyznaczonym w Grupie Kubota inspektorem ochrony danych osobowych
po adresem e-mail: kuk_g.privacy@kubota.com lub drogą tradycyjną: Inspektor ochrony danych,
Kubota Holdings Europe B.V., Hoofdweg 1264, 2153LR Nieuw-Vennep, The Netherlands.
3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące z Administratorem (w tym
dealerzy i kontrahenci), partnerzy marketingowi, biegli rewidenci, organy regulacyjne i inne podmioty,
o ile wymagają tego przepisy prawa w celu ochrony praw lub własności Administratora, agencje
reklamowe, podmioty dostarczające rozwiązania informatyczne, a także osoby upoważnione do
przetwarzania danych osobowych.
4. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
a. w zakresie realizacji Promocji – podstawą jest zgoda Uczestnika,
b. w zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia
wzajemnych roszczeń, rozpatrzenia reklamacji oraz badania satysfakcji klientów Administratora –
podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
c. w zakresie promowania własnych usług lub produktów – podstawą jest prawnie uzasadniony
interes Administratora, którym jest marketing bezpośredni swoich usług i produktów.
W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną podstawą
przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana dobrowolna zgoda.
5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi
realizację wskazanych w ust. 4 celów.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Administratora, Uczestnik ma:
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7.

8.

9.

10.

a. prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celu
promocji usług lub produktów Administratora,
c. prawo do żądania od Administratora, aby dane osobowe Uczestnika zostały przeniesione
do innego administratora danych,
d. prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Uczestnika
– jeśli Uczestnik uzna, że Administrator robi to niezgodnie z prawem – do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Uczestnik może skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 5 pkt a-c, poprzez przesłanie
stosownego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub na adres
e-mail: andrzej.sosinski@traktorykubota.pl.
Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu
przetwarzania. Przede wszystkim będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych, lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających
z przepisów prawa. W przypadku danych osobowych wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia
działań marketingowych, będą one przetwarzane do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego lub do czasu wycofania zgody na przesyłanie
treści marketingowych drogą elektroniczną. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartej wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołującej skutki prawne lub w podobny
sposób wpływającej na Uczestnika.
Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane do państw trzecich, znajdujących się poza
obszarem EOG, z uwagi na korzystanie przez Administratora i podmioty obsługujące realizację
Promocji z usług Google (m.in. Gmail, Google Analytics). Administrator współpracuje z podmiotami,
które przystąpiły do programu Tarczy Prywatności, zapewniającymi odpowiedni poziom ochrony
danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Promocji:
https://kubotafinance.pl/ubezpieczenie-1zl/pliki/regulamin.pdf i obowiązuje od dnia rozpoczęcia
Promocji, o którym mowa w art. 2 ust. 1.
2. KUBOTA POLSKA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności do
przedłużenia lub zakończenia Promocji w dowolnym terminie. KUBOTA POLSKA zamieści informację
o wcześniejszym zakończeniu Promocji na stronie internetowej Promocji:
https://kubotafinance.pl/ubezpieczenie-1zl/
3. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji FINANSOWANIE FABRYCZNE KUBOTA FINANCE
„Ubezpieczenie za 1 zł na wybrane maszyny i urządzenia”
LISTA DEALERÓW KUBOTA BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROMOCJI
NAZWA DEALERA
ABC Rol Sp. z o.o.
Adrol Daniel Gosiewski
Agroma Poznań Sp. z o.o.
Agromex Krystochowicz S.J.
Agro-Serwis Mariusz Nowakowski
Aldo Sp. J.
AMBROŻY Sp. z o.o.
Armax Sp. z o.o. Sp. K.
Cemarol Sp. z o.o.
Egrol Sp. z o.o.
Mark-Rol Marek Piniarski
P.H.P.U Agromat Andrzej Tracz
Pilar-Tech Sp. J. (oddział Posądza)
Polsad Jacek Korczak
Rol-Gos Małgorzata i Waldemar Śliwińscy
Rolmix Sp. J.
Techmlek Sp. J.

ULICA
Lipiańska
Wiśniewo
Gnieźnieńska, Bogucin
Sienkiewicza
Gojców
Prosta
Wrocławska
Wyzwolenia
Główna
T. Kościuszki
Kl. Janieckiego
Braszowice
Posądza
Sklęczkowska
Chwałki
Targowa
Pałecznica-Kolonia
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NR
8
9A
99
15
26
1
71
49
89
10
30\2
4b
71
42
72
27
11C

KOD
74-200
18-300
62-006
13-306
27-500
07-430
56-420
43-300
76-251
09-200
88-400
57-200
32-014
99-300
27-600
08-200
21-104

MIEJSCOWOŚĆ
Pyrzyce
Zambrów
Kobylnica
Kurzętnik
Opatów
Myszyniec
Bierutów
Bielsko-Biała
Kobylnica
Sierpc
Żnin
Ząbkowice Śląskie
Koniusza
Kutno
Sandomierz
Łosice
Niedźwiada

TELEFON
663 068 130
86 270 01 46
618 715 731
56 474 37 27
603 953 499
29 77 21 980
71 398 91 32
33 817 33 33
694 456 548
606 661 282
52 302 00 92
501 045 505
12 264 71 52
24 254 79 58
15 832 78 33
83 359 09 46
81 854 22 55

