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Regulamin promocja „60 lat LeasePlan” 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady promocji z okazji 60 lat 

LeasePlan na świecie (dalej: „Promocja”). 

2. Organizatorem Promocji jest LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. o.o. z siedzibą w 

Warszawie ul. Postępu 14b, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

KRS 93257, z kapitałem zakładowym 220.170.000,00 PLN, NIP: 951-19-98-872 (zwana dalej 

„LeasePlan”).  

3. Promocja trwa w okresie od 13 stycznia 2023 roku do 23 lutego 2023 roku.  

4. Promocja skierowana jest do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi 

indywidualną działalność gospodarczą wpisanymi do CEiDG, spółek prawa handlowego lub spółek 

cywilnych (dalej „Uczestnicy Promocji”).  

5. Uczestnik Promocji, który w trakcie jej trwania podpisze umowę najmu długoterminowego na 

samochód w LeasePlan (umowa Comfort Plan i Rental Plan), otrzyma kartę paliwową o wartości 500 

złotych brutto do każdego wynajętego samochodu z silnikiem diesel lub benzynowym. Natomiast do 

każdego wynajętego samochodu elektrycznego EV Uczestnik Promocji otrzyma kupon na ładowanie na 

stacjach Greenway o wartości 500 złotych brutto.  Karta i kupon nie podlegają wymianie na równowartość 

pieniężną. 

6. W ramach Promocji każdy Uczestnik Promocji może wynająć do 5 samochodów w ramach segmentu 

SME (umowa Comfort Plan i Rental Plan). Promocja dotyczy tylko nowych samochodów. Karta lub 

kupon zostanie wydana Uczestnikowi Promocji w dniu wydania samochodu. 

7. Karta paliwowa podlegająca Promocji – karta do realizacji na stacjach BP. Kupon na ładowanie 

samochodu podlegający Promocji– kupon na ładowanie samochodu na stacjach Greenway. 

8. Wszyscy uczestnicy Promocji podlegają niniejszemu Regulaminowi. Przystąpienie do Promocji stanowi 

jednocześnie akceptację warunków określonych niniejszym Regulaminem. 

12. Wszelkie reklamacje dot. udziału w Promocji przyjmowane będą przez LeasePlan w terminie 14 

dni od zaistnienia przesłanek będących podstawą reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: info@leaseplan.pl i rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Niezależnie od 

wskazanej wyżej procedury, Uczestnik Promocji może dochodzić roszczeń, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa.  

13. W kwestiach nie objętych postanowieniami niniejszego Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy 

prawa polskiego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą 

Kampanią będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

15. Regulamin i informacje o Promocji dostępne są na stronie internetowej LeasePlan pod adresem:  

https://www.leaseplan.com/pl-pl/wynajem-dlugoterminowy/oferta/(w tym również do pobrania w 

formacie PDF). 
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16. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Promocji. 

Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej 

LeasePlan____www.leaseplan.com/pl-pl/XXXXXXXX_. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty 

ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu 

zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania 

do osób, które przystąpiły do Promocji przed datą wprowadzenia zmiany. 

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 stycznia 2023 roku 

 


