
Regulamin Programu „Leasing Gwarantowany”

1. Definicje:

Program –  Program „Leasing Gwarantowany” skierowany do sklepów internetowych i stacjonarnych.

Program gwarantuje możliwość zakupu przedmiotu leasingu podmiotom spełniającym określone przez

Leasingodawcę warunki. 

Strony Programu – Stronami programu „Leasing Gwarantowany” są: Leasingodawca, Leasingobiorca,

Zbywca.

Leasingodawca  –  Firma  leasingująca,  która  finansuje  zakup  przedmiotu  dla  Leasingobiorcy,

zarejestrowana pod nazwą Leasing Plus Sp. z o.o. pod adresem: ul. Zgoda 14/8, 60-128 Poznań. 

Leasingobiorca – Przedsiębiorca dokonujący zakupu przedmiotu za pośrednictwem Leasingodawcy.

Zbywca -  Dostawca przedmiotu leasingu.

2. Zasady programu

Program skierowany jest do właścicieli sklepów prowadzących sprzedaż detaliczną. 

W celu przystąpienia do Programu należy wysłać wypełniony wniosek poprzez formularz zgłoszeniowy. 

Zbywca realizuje Program umieszczając na swojej stronie informację o Programie, zgodną z ustaleniami

z Leasing Plus Sp. z o.o.

Szczegóły  dotyczące  powierzchni  i  formy  informacji  o  Programie  ustalane  są  indywidualnie  przez

Zbywcę i Leasingodawcę. 

Zyski dla Zbywcy wynikające z uczestnictwa w Programie ustalane są przez Zbywcę i  Leasingodawcę. 
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3. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.11.2014 r.

Udział w programie nie wiąże się z żadnymi opłatami ze strony Zbywcy. 

Odstąpienie od programu jest nieodpłatne. W tym celu należy skontaktować się z Leasingodawcą.

Leasingodawca  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  regulaminu,  co  nie  powoduje  ze  strony  Zbywcy

żadnych roszczeń. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 2 dni od umieszczenia zmienionego

Regulaminu i dostępne są stale na stronie internetowej leasingplus.pl. 

W  przypadku  braku  zgody  Zbywcy  na  zmiany  w  Regulaminie,  Zbywca  ma  prawo  odstąpić  od

uczestnictwa w Programie. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że zaakceptował zmieniony Regulamin. 

Wszelkie spory powstałe na gruncie usług świadczonych przez Leasingodawcę podlegają rozstrzygnięciu

przez polski sąd powszechny. 

W przypadku naruszenia przez Zbywcę postanowień Programu, Leasingodawca może zerwać współpracę

ze skutkiem natychmiastowym. 
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