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Regulamin sprzedaży premiowej  
„Ruszaj w podróż własnym autem” 

 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

 

1. Organizatorem sprzedaży premiowej „Ruszaj w podróż własnym autem” jest: 

1) Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-611 Wrocław, ul. 

Strzegomska 42c, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr KRS 40562, NIP 527-20-46-102, o 

kapitale zakładowym w wysokości 520.000.000,00 PLN opłaconym w całości, 

oraz 

2) Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. 

Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

0000286383, NIP: 522-28-57-117, o kapitale zakładowym w wysokości 38 

346 000,00 PLN. 

2. Program ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla pełnoletnich osób 

fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, spełniających warunki 

uczestnictwa w Programie zgodnie z niniejszym Regulaminem sprzedaży premiowej 

„Ruszaj w podróż własnym autem”. 

3. Użyte w treści Regulaminu określenia oznaczają: 

1) Bank - Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-611 Wrocław, 

ul. Strzegomska 42c, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr KRS 40562, NIP 527-20-46-102, 

o kapitale zakładowym w wysokości 520.000.000,00 PLN opłaconym w całości, 

2) Kanał zdalny – konsultanci w Departamencie Contact Center oraz pracownicy 

w Zespole ds. Rozwoju Kanałów Dystrybucji w Pionie Kredytów Samochodowych 

Banku, zajmujący się obsługą wniosków i umów kredytu lub pożyczki oraz obsługą 

wniosków i umów leasingowych; 

3) Klient – osoba, o której mowa w ust. 2, która zawarła w okresie trwania Programu 

umowę o kredyt lub pożyczkę z Bankiem lub umowę leasingową z Multirent, 

sporządzoną przez Kanał Zdalny, z wyłączeniem Klientów sieci Gepard Gratka; 

4) Komisja Programu - komisja powołana przez Bank i Multirent do czuwania nad 

prawidłowym przeprowadzeniem Programu i nadzorowania przestrzegania przez 

Uczestników Regulaminu. W skład Komisji Programu wchodzą Dyrektor Pionu 

Kredytów Samochodowych i Dyrektor Departamentu Marketingu i Reklamy. 

5) Multirent - Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. 

Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

0000286383, NIP: 522-28-57-117, o kapitale zakładowym w wysokości 38 346 

000,00 PLN; 

6) Nagroda – walizka do wartości 200 PLN; 

7) Organizator – Bank oraz Multirent; 

8) Program – sprzedaż premiowa „Ruszaj w podróż własnym autem”; 

9) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży premiowej „Ruszaj w podróż 

własnym autem”; 
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10) Umowa kredytowa– umowa o udzielenie kredytu lub pożyczki na sfinansowanie 

zakupu samochodu zawarta w okresie trwania Programu przez Klienta za 

pośrednictwem Kanału Zdalnego, z wyłączeniem umów zawartych z Klientem sieci 

komisów Gepard Gratka,  

11) Umowa leasingowa – umowa o udzielenie pożyczki lub leasingu na finansowanie 

zakupu samochodu zawarta w okresie trwania Programu przez Klienta za 

pośrednictwem Kanału Zdalnego, z wyłączeniem umów zawartych z Klientem sieci 

komisów Gepard Gratka.  

 

Czas trwania Programu 
 

§ 2 

 

Program trwa od dnia 21 czerwca 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. 

 

Przedmiot i zasady Programu 
 

§ 3  

 

1. Uczestnikiem Programu może być:  

1) osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, która ukończyła 18 lat i posiada pełną 

zdolność do czynności prawnych lub 

2)  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, 

która zawarła z Bankiem Umowę kredytową lub z Santander Consumer Multirent Sp. z 

o.o. Umowę leasingową na kwotę powyżej 15 000 PLN w okresie, o którym mowa w § 

2 Regulaminu oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora w celu promocji produktów i usług Organizatora .  

2. W ramach Programu Uczestnik uprawniony jest do otrzymania Nagrody – walizki do 

wartości 200 PLN. 

3. W dniu wydania Nagrody Umowa kredytowa/ Umowa leasingowa musi być aktywna. 

4. Nagroda nie może być zastąpiona ekwiwalentnym świadczeniem pieniężnym, jak 

również inną nagrodą rzeczową. 

5. Nagrody dla Uczestników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 zostaną wydane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnikowi, który na warunkach 

określonych w niniejszym Regulaminie uzyskał uprawnienie do otrzymania Nagrody 

przekraczającej kwotę zwolnioną, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna 

w wysokości 11,11% wartości przyznanej mu Nagrody. Nagroda pieniężna zostanie 

potrącona przez Organizatora celem zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego 

od osób fizycznych do właściwego Urzędu Skarbowego. 

6. Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych w Programie Nagród przez Uczestników, 

o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, stanowiących przychód z prowadzonej działalności, 

obciąża Uczestnika zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym. 

 

Wydanie Nagród 
 

§ 4 

 

1. Przyznane Nagrody będą przekazane Uczestnikom w terminie do dnia 30.11.2017 r.  

2. Odbierając Nagrodę Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić jej odbiór poprzez 

wypełnienie formularza Potwierdzenia odbioru Nagrody. Wzór potwierdzenia odbioru 

Nagrody stanowi: 
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1) załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w przypadku Uczestników, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;  

2) załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu w przypadku Uczestników, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 2. 

3. Nagroda zostanie przesłana do Uczestnika przesyłką kurierską na wskazany w Umowie 

adres korespondencyjny. 

4. Uczestnik ma prawo rezygnacji z Nagrody podpisując Oświadczenie o rezygnacji 

z odbioru Nagrody, którego wzór stanowi: 

1) załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu w przypadku Uczestników, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 1; 

2) załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu w przypadku Uczestników, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 2. 

 

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Programu 
 

§ 5  

  

1. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania Programu oraz po jego 

zakończeniu, jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2017 r. na adres e-mail 

konkurs@santanderconsumer.pl lub na adres pocztowy Santander Consumer Bank 

S.A., ul. Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław z dopiskiem „Ruszaj w podróż własnym 

autem”. O dacie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub wysłania 

wiadomości e-mail.  

2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie 

drogą elektroniczną na podany w reklamacji adres e-mail lub na adres 

korespondencyjny wskazany w Umowie, jednak nie później niż w terminie 14 dni 

roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

3. Reklamacje rozpoznaje Komisja Programu. Przy rozpatrywaniu reklamacji Komisja 

Programu opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz powszechnie 

obowiązującego prawa.       

4. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez 

Organizatora. 

5. Zasady rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie 

ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu 

powszechnego. 

 

Postanowienia końcowe 
 

§ 6 

 

1. Regulamin wraz z załącznikami dostępny będzie na stronie 

www.santanderconsumer.pl.  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Organizator. 

Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika dla celów związanych z 

organizacją i przebiegiem Programu w okresie niezbędnym do wykonania obowiązków 

Organizatora wynikających z Regulaminu oraz zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także dla celów 

ewentualnych rozliczeń podatkowych Uczestnika z tytułu otrzymanej Nagrody przez 

okres niezbędny do ich dokonania.   

3. Za uprzednią zgodą wyrażoną przez Uczestnika Programu Organizator będzie 

kontaktował się z Uczestnikiem Programu drogą elektroniczną w celach związanych 

bezpośrednio z organizacją i przebiegiem Programu oraz wydaniem Nagród w 

Programie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 

mailto:konkurs@santanderconsumer.pl
http://www.santanderconsumer.pl/
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4. Uczestnictwa w Programie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także 

prawa do odebrania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na inne osoby i podmioty. 

 

 

 

§ 7 

 

Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią: 

1) POTWIERDZENIE ODBIORU NAGRODY W PROGRAMIE SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

„Ruszaj w podróż własnym autem”- załącznik nr 1; 

2) POTWIERDZENIE ODBIORU NAGRODY W PROGRAMIE SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

„Ruszaj w podróż własnym autem”- załącznik nr 2; 

3) POTWIERDZENIE REZYGNACJI Z NAGRODY W PROGRAMIE SPRZEDAŻY 

PREMIOWEJ „Ruszaj w podróż własnym autem” – załącznik nr 3; 

4) POTWIERDZENIE REZYGNACJI Z NAGRODY W PROGRAMIE SPRZEDAŻY 

PREMIOWEJ „Ruszaj w podróż własnym autem”- załącznik nr 4. 
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Załącznik nr 1  

 

POTWIERDZENIE ODBIORU NAGRODY W PROGRAMIE SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Ruszaj w 

podróż własnym autem” 

 

 

 

Ja,……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Zamieszkały (adres zameldowania) ……………………………………………………………………….……………. 

 

 

nr PESEL …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 
Oświadczam, że przyjmuję nagrodę o wartości ………………......................................….. zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………..............…………………….... )  

 

 

 

 

 

……………….         …….…………………………………….. 

Data         Podpis Uczestnika 
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Załącznik nr 2  

 

POTWIERDZENIE ODBIORU NAGRODY W PROGRAMIE SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Ruszaj w 

podróż własnym autem” 

 

 

Nazwa firmy: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

NIP ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres:  

 

ul.…………………………………………………………………………………nr………………………………………………………. 

 

miejscowość i kod …………………………………..…………………………………………………………………………….. 

 

reprezentowana przez ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
Oświadczam, że przyjmuję nagrodę o wartości ………………............………………………………... zł 

 

(słownie: ……………………………..............…………………………………………………………………………….... )  

 

Oświadczam, że jest świadom, iż wartość nagrody stanowi przychód z prowadzonej 

działalności gospodarczej oraz, że zostałem poinformowany o konieczności uwzględnienia 

wartości nagród w tych przychodach. 

 

 

Data       Podpis reprezentującego  

………………………     …………………………………… 
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Załącznik nr 3  

 

POTWIERDZENIE REZYGNACJI Z NAGRODY W PROGRAMIE SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

„Ruszaj w podróż własnym autem” 

 

Ja,……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Zamieszkały (adres zameldowania) ……………………………………………………………………………………. 

 

 

nr PESEL …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Rezygnuję z Nagrody o wartości …………………………………………………………………..…………… zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….………..) 

złotych brutto oraz z dodatkowej nagrody pieniężnej*. 

 

 

____________________________________

  

Data i czytelny podpis rezygnującego z 

Nagrody  

                                                 
*
Dodatkowa nagroda pieniężna naliczana jest w sytuacji gdy wartość nagrody przekracza kwotę 760 zł 

(siedemset sześćdziesiąt złotych). 
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Załącznik nr 4  

 

POTWIERDZENIE REZYGNACJI Z NAGRODY W PROGRAMIE SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

„Ruszaj w podróż własnym autem” 

 

 

Nazwa firmy: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

NIP ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres: 

 

ul.…………………………………………………………………………………nr………………………………………………………. 

 

miejscowość i kod …………………………………..…………………………………………………………………………….. 

 

reprezentowana przez ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
Oświadczam, że rezygnuję z odbioru nagrody o wartości ............………………………………... zł 

 

(słownie: ……………………………..............…………………………………………………………………………….... )  

 

Data       Podpis reprezentującego  

………………………     …………………………………… 

 

 

 

 


