Regulamin promocji leasingu na finansowanie maszyn rolniczych Marki Ursus
„Finansowanie od zera”
1. Regulamin ten określa zasady promocji leasingu na finansowanie maszyn rolniczych
Marki „Ursus” pod nazwą marketingową „Finansowanie od zera”.
2. Organizatorem promocji jest SGB Leasing Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 3,
61-144 Poznań zarejestrowana pod nr KRS: 0000030473 w Sadzie Rejonowym Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP: 779-10-02-28, Regon: 630244958, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Promocja polega na możliwości zawarcia umowy leasingu operacyjnego lub
finansowego (zwana dalej: „Umową leasingu”) na nowe maszyny rolnicze Marki
„Ursus” w oparciu o ofertę Promocji, uzyskując wcześniej pozytywną decyzję leasingu
Organizatora oraz po spełnieniu przez Uczestnika warunków określonych w niniejszym
Regulaminie. Preferencyjne warunki umowy leasingu polegają na korzystniejszych
warunkach udzielenia leasingu w zakresie dotyczącym prowizji oraz oprocentowania
leasingu tj.,
a. maksymalny okres umowy leasingu do 10 lat,
b. oprocentowanie WIBOR 3M + stała marża w wysokości 2,79% w całym okresie
trwania Umowy Leasingu,
c. prowizja w wysokości 0%,
d. udział własny Uczestnika jako leasingobiorcy od 0%,
e. karencja w spłacie do 12 miesięcy.
w stosunku do oferty standardowej.
4. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Promocja trwa od dnia 15.03.2017r. do dnia 31.10.2017r., okres ten zwany jest dalej
„okresem Promocji”.

5. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie Przedsiębiorca, osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, prowadząca we
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (w tym rolniczą), z siedzibą
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która spełni łącznie poniższe warunki:
złoży w terminie od dnia 15.03.2017r. do dnia 31.10.2017 r. prawidłowo i kompletnie
wypełniony wniosek o leasing wraz z dokumentami i informacjami niezbędnymi do
dokonania oceny jego zdolności do spłaty leasingu:
a. przedstawi fakturę pro-forma od dostawcy/sprzedawcy maszyn marki
„URSUS” potwierdzającą zakup nowej maszyny rolniczej Marki Ursus,
b. uzyska zgodę na finansowanie w formie leasingu od Organizatora,
c. posiadać będzie pełną zdolność do czynności prawnych,
d. zawrze Umowę Leasingu z Organizatorem, na przedmiot, o którym mowa w
pkt. 4 lit. b) powyżej,
e. ustanowi na rzecz Organizatora prawne zabezpieczenie spłaty leasingu
określone w Umowie Leasingu zawartej z Organizatorem.
6. Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi jakiekolwiek
działania niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa, w szczególności
przedstawienie nierzetelnych lub nieprawdziwych informacji i dokumentów
finansowych, mogą zostać niedopuszczeni do Promocji lub z niej wykluczeni przez
Organizatora.
Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres: SGB
Leasing Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, z dopiskiem
„Finansowanie od zera”. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko,
dokładny adres zgłaszającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie
przyczyny

reklamacji

oraz

żądanie

zgłaszającego

reklamację.

Reklamacje

rozpatrywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia
doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o rozpatrzeniu reklamacji zostanie
powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
7. Dane osobowe Uczestników podane zgodnie z Regulaminem będą pobierane i
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2135 z późn.zm.) w celu
przeprowadzenia Promocji. Administratorem danych osobowych zebranych podczas

niniejszej Promocji jest - w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy – Organizator.
Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również żądania ich
poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale
jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikom udostępniającym dane
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Uczestnicy promocji wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych
osobowych uzyskanych przez Organizatora promocji w związku z organizacją i
przeprowadzeniem

promocji

w

celach

związanych

z

jej

organizacją

i

przeprowadzeniem. Dane osobowe Uczestników promocji będą przetwarzane z
zachowaniem zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
8. Regulamin Promocji jest dostępny w SGB Leasing Sp. z o.o.
9. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
10. Promocja ma charakter dobrowolny. Zawarcie Umowy Leasingu w ramach Promocji
oznacza akceptację jej warunków.
11. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia
Umowy Leasingu zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
12. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących
Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.
13. Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2017r. do dnia 31.10.2017r.
14. Regulamin podpisany przez Uczestnika stanowi integralną część Umowy Leasingu
zawartej z Organizatorem na warunkach Promocji.

