ING Lease (Polska) Sp. z. o.o.
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
www.inglease.pl

Regulamin Oferty specjalnej
,,Leasing 103,99%”
Program ING Auto/ ING Truck
Definicje
1. Oferta specjalna − ta oferta specjalna ,,Leasing 103,99” w Programie ING Auto/ING Truck.
2. Organizator − ING Lease (Polska) Sp. z. o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2,
02-566 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000043817, o kapitale zakładowym w kwocie 7.504.000,00 zł, NIP 526-10-40-337.
3. Regulamin – ten Regulamin Oferty specjalnej „Leasing 103,99%” w Programie ING Auto/ ING
Truck.
4. Uczestnik – przedsiębiorca, który przystępuje do Oferty specjalnej „Leasing 103,99%”.
Uczestnikami korzystającymi z Oferty specjalnej mogą być osoby fizyczne prowadzące
jednoosobową działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
w ramach umowy spółki cywilnej, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, które
w poprzednim roku obrotowym osiągnęły roczne przychody netto poniżej kwoty stanowiącej
równowartość w walucie polskiej 1,2 mln euro prowadzące uproszczoną księgowość (z wyjątkiem
przedsiębiorców, którzy wykonują działalność gospodarczą poniżej 6 miesięcy).
5. Umowa leasingu – umowa leasingu operacyjnego, mająca za przedmiot finansowanie
fabrycznie nowych, zakupionych w Polsce samochodów osobowych lub dostawczych
o dopuszczalnej ładowności do 3,5 tony lub samochodów ciężarowych.

Czas trwania
1. Oferta specjalna obowiązuje od 07 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku.
2. Organizator może wydłużyć lub skrócić okres obowiązywania Oferty specjalnej. Organizator
nie musi podawać przyczyny. Zmiana okresu trwania Oferty specjalnej nastąpi w chwili, gdy
Organizator opublikuje ogłoszenie na stronie internetowej www.inglease.pl oraz na stronie
www.ingbank.pl. Nowy termin Oferty specjalnej będzie obowiązywać od daty wskazanej
w ogłoszeniu.

Warunki
1. Z oferty specjalnej może skorzystać Uczestnik, który w okresie trwania oferty spełni łącznie
następujące warunki:
a) złoży kompletny wniosek o zawarcie z Organizatorem Umowy leasingu operacyjnego na
finansowanie nowych samochodów osobowych lub dostawczych o dopuszczalnej
ładowności do 3,5 tony w ramach Programu ING Auto, lub samochodów ciężarowych
w ramach Programu ING Truck,
b) złoży wniosek o zawarcie Umowy leasingu na określonych poniżej parametrach:
 udział własny w wysokości 20%,
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okres leasingu wynoszący 24 miesiące oraz
wartość wykupu pojazdu po zakończeniu okresu leasingu wynosić będzie 19% wartości
początkowej pojazdu.
c) oferta specjalna dotyczy umów leasingu operacyjnego w rozumieniu prawa podatkowego,
d) oferta dotyczy umów leasingu zawartych w walucie PLN,
e) otrzyma pozytywną decyzję kredytową Organizatora,
f) podpisze umowę leasingu w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
2. Pozostałe koszty Uczestnik ponosi zgodnie z Umową leasingu i Tabelą Opłat i Prowizji
Organizatora.
3. Organizator udziela leasingu i określa warunki na podstawie indywidualnej sytuacji Uczestnika
i jego zdolności kredytowej.

Reklamacje
1. Uczestnik może składać reklamacje w sprawie Oferty specjalnej przez Biuro Obsługi Klienta
pod numerem 801 200 111 (koszt wg stawek operatora). Uczestnik składający reklamację
powinien zawrzeć w niej swoje imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, adres korespondencyjny i opis
reklamacji.
2. Organizator rozpatrzy reklamację jak najszybciej – najpóźniej do 30 dni od daty jej otrzymania.
3. Organizator odpowie na reklamację Uczestnika według ustalonych u Organizatora zasad.
4. Uczestnik może złożyć reklamację według zasad opisanych na inglease.pl/reklamacje.

Postanowienia końcowe
1. Ten Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.inglease.pl i na www.ingbank.pl.
2. Ten Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa zasady Oferty specjalnej. Wszystkie
materiały reklamowe mają charakter promocyjno-informacyjny.
3. Wszystkie spory, które mogą wyniknąć z Oferty specjalnej, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
4. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków Oferty specjalnej. Jeśli Organizator wprowadzi zmiany, udostępni nową
treść Regulaminu na inglease.pl i na ingbank.pl. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać
Uczestników, którzy złożą wniosek o skorzystanie z Oferty specjalnej po wejściu zmian w życie.
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