
REGULAMIN PROMOCJI 

"Supercars" 

(dalej: „Regulamin”) 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem promocji jest spółka Car Planet Sp. z o.o. z siedzibą w Sarnów 12, 39-332 

Tuszów Narodowy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000750285, REGON 381434163, NIP 8172190249, kapitał zakładowy w 

wysokości 5 000,00 zł (dalej: „Organizator”), właściciel portali internetowych: auto-

planeta.pl oraz leasinguje.pl. 

II. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI 

1. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Supercars” (dalej: „Promocja”) i rozpoczyna się w 

dniu 30 grudnia 2019 roku i trwa do 31.05.2020 lub do odwołania (dalej „Czas Trwania”), z 

zastrzeżeniem, że Organizator w każdej chwili może Promocję zakończyć lub zakończoną 

wznowić. Zakończenie Promocji nie będzie miało wpływu na prawo do skorzystania z 

Promocji przez Uczestnika Promocji, który prawo to już nabył.  

2. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy umów leasingu lub 

njamu długoterminowego zawartych w Czasie Trwania Promocji w ramach oferty portalu 

internetowego: auto-planeta.pl. 

3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i 

zakładach wzajemnych.  

4. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu 

cywilnego. 

III. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 

1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, które w Czasie Trwania 

Promocji spełnią wszystkie warunki wskazane w Regulaminie (dalej: „Uczestnik”). 

2. Uczestnik, który w Czasie Trwania Promocji zawrze umowę leasingu lub najmu 

długoterminowego w ramach oferty Car Planet Sp. z o.o. za pośrednictwem portalu auto-

planeta.pl (dalej: „Umowa Leasingu”),  jest uprawniony do otrzymania vouchera (dalej: 

„Voucher”) o wartości wynikającej z volumenu finansowania, do zrealizowania w ramach 

oferty Super Prezenty Sp. z o.o. dostepnej na stronie internetowej: 

https://www.superprezenty.pl/ na zasadach określonych w Regulaminie, dostępnym na 

stronie: https://www.superprezenty.pl/about/regulaminy/regulamin-super-prezentow. 

Volumen finansowania Wartość Vouchera 

Od 50 tys. zł do 150 tys. zł  149 zł 

Od 150 tys. zł do 300 tys. zł 299 zł 

Powyżej 300 tys. zł 599 zł  

* Volumen finansowania – wartość pojazdów lub innych przedmiotów, będących 

przedmiotami Umowy Leasingu, wyrażony w kwotach netto  



3. Zawierając więcej niż jedną Umowę Leasingu za pośrednictwem Car Planet Sp. z o.o. w 

Czasie Trwania Promocji Uczestnikowi przysługuje Voucher o wartości wynikającej z sumy 

Volumenu finansowania zawartych w okresie trwania Promocji Umów Leasingu, z 

zastrzeżeniem, że Uczestnik każdorazowo spełni wszystkie warunki Regulaminu.  

4. Promocje nie łączą się, tzn. że jeżeli w Czasie Trwania Promocji w ofercie portalu auto-

planeta.pl będą obowiązywać inne promocje/akcje promocyjne, lub jeżeli Użytkownik 

wybierze inną ofertę finansowania niż przedstawiona w ramach Promocji – Klient nie może 

ich połączyć, tzn. zawierając Umowę Leasingu związaną z inną promocją/akcją promocyjną 

lub inną ofertą niż obowiazujacą w ramach Promocji Klient nie będzie uprawniony do 

otrzymania Vouchera (pomimo zrealizowania pozostałych warunków Regulaminu).  

5. Uczestnik otrzyma Voucher w okresie 60 dni od dnia odbioru ostatniego przedmiotu 

leasingu finansowanego w ramach Umów Leasingu zawartych w Czasie Trwania 

Promocji, jednak nie wcześniej niż z chwilą aktywowania się danej Umowy Leasingu i 

fizycznego odbioru przedmiotu leasingu potwierdzonego protokołem odbioru 

przedmiotu leasingu.  

6. Voucher jest na okaziciela i może być zrealizowany przez dowolnie wybraną przez 

Uczestnika osobę, pod warunkiem spełnienia Regulaminu Vouchera, wynikającego z 

rodzaju Vouchera. 

7. W przypadku niewykorzystania Vouchera w terminie jego ważności Użytkownikowi nie 

przysługuje prawo do kolejnego Vouchera.  

8. Uczestnik przystępując do Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego 

Regulaminu.  

9. Udział w Promocji jest dobrowolny. 

10. Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. 

11. Postanowienia Regulaminu nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z 

uprawnień przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

IV. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH 

PROMOCJI 

1. Reklamacje w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z Regulaminem, mogą być 

złożone w jeden z następujących sposobów: 

a) pisemnie w siedzibie Car Planet Sp. z o.o.  

b) w formie elektronicznej na adres: kontakt@auto-planeta.pl. 

2. Składający reklamację powinien przede wszystkim wskazać podstawę złożenia reklamacji 

oraz wskazać preferowany sposób przekazania informacji o sposobie rozpatrzenia złożonej 

reklamacji, jak też wskazać dane konieczne do przekazania tej informacji. 



3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (słownie: czternaście) dni 

od daty ich otrzymania przez Organizatora. 

e) Składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia złożonej reklamacji 

w wybranej przez siebie formie. 

4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem 

danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane 

osobowe”) jest Car Planet Sp. z o.o. z siedzibą w Sarnów 12, 39-332 Tuszów Narodowy. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia (w tym udzielenia 

odpowiedzi na) skargi/reklamacji. 

6. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. 

7. Podanie przez Uczestników, składających skargi i reklamacje, danych osobowych w 

zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne 

dla umożliwienia ich rozpatrzenia. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych 

kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez 

Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim 

czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z 

nimi. 

2. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie 

wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji Regulaminu. 

3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej portalu auto-planeta.pl . 

4. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Czasu Trwania Promocji. 

 


