
REGULAMIN KAMPANII PROMOCYJNEJ 

„LEASING, KTÓRY DBA O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO” – edycja II 

 

§ 1. 

Organizacja 
 

Organizatorem Kampanii promocyjnej jest: 

Millennium Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 2A, wpisany do Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081821, wysokość kapitału 

zakładowego wynosi 48.195.000 PLN, nr REGON 012015417, nr NIP 5260213126, zwany dalej: 

„Millennium Leasing sp. z o.o. lub „Organizatorem”. 

 

§ 2. 

Definicje 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

1. Regulamin – regulamin Kampanii promocyjnej „Leasing, który dba o Twoje bezpieczeństwo”. 

2. Kampania promocyjna – Kampania promocyjna leasingu pojazdów samochodowych z doposażeniem 

finansowanego pojazdu w Zestaw głośnomówiący Nokia HF-310. 

3. Polecenie zapłaty - forma rozliczeń inicjowana przez wierzyciela (dostarczyciela usługi), który dzięki 

usłudze ma możliwość zlecenia obciążenia rachunku Uczestnika Kampanii za rozliczenia z tytułu 

płatności rat leasingowych należnych Millennium Leasing sp. z o. o. z tytułu Umowy leasingu. 

4. Uczestnik Kampanii - przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej o ile posiada zdolność prawną - utworzona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową), oraz 

osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą prowadząca działalność zarobkową na własny rachunek, 

spełniający Warunki Kampanii Promocyjnej przedstawione w §3 niniejszego Regulaminu. 

5. Umowa leasingu – Umowa leasingu operacyjnego dotycząca finansowania nowego pojazdu 

samochodowego zawierana między Millennium Leasing sp. z o.o. a Uczestnikiem Kampanii. 

6. Zestaw głośnomówiący Nokia HF-310 – przenośny telefoniczny zestaw głośnomówiący NOKIA  

HF-310 będący przedmiotem Kampanii Promocyjnej Millennium Leasing sp. z o.o. 

 

§ 3. 

Warunki Kampanii Promocyjnej 

 

1. Kampania promocyjna „Leasing, który dba o Twoje bezpieczeństwo” prowadzona jest w terminie  

od 24.11.2011 r. do wyczerpania puli Zestawów głośnomówiących Nokia HF-310 biorących udział w 

Kampanii promocyjnej. 

2. Uczestnik Kampanii, który zawrze z Millennium Leasing sp. z o. o. Umowę leasingu w oraz uruchomi 

Polecenie zapłaty, otrzyma doposażenie finansowanego pojazdu samochodowego w Zestaw 

głośnomówiący Nokia HF-310. Jednocześnie Uczestnik Kampanii zobowiązany jest do podpisania 

aneksu do Protokołu Odbioru pojazdu potwierdzającego doposażenie pojazdu w w/w. zestaw, którego 

wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

3. Zestaw głośnomówiący Nokia HF-310, od momentu podpisania Aneksu do Protokołu Odbioru 

dotyczącego doposażenia leasingowanego pojazdu, stanowi element wyposażenia leasingowanego 

pojazdu, a co za tym idzie jest własnością Millennium Leasing sp. z o.o. 

4. Umowa leasingu kwalifikuje się do udziału w promocji pod warunkiem podpisania i złożenia przez 

Uczestnika Kampanii, wraz z wnioskiem o zawarcie Umowy leasingu, podpisanego Formularza 

Polecenia zapłaty.  

5. Ilość Zestawów głośnomówiących Nokia HF-310 biorących udział w promocji jest ograniczona. 

6. Zestaw głośnomówiący Nokia HF-310 nie może zostać zamieniony na ekwiwalent pieniężny.  

7. Skorzystanie przez Uczestnika Kampanii z Kampanii Promocyjnej wyklucza udział w innych 

promocjach aktualnie obowiązujących w Millennium Leasing sp. z o.o. 

 

§ 4. 

Wyłączenia 

 

1. W Kampanii Promocyjnej nie mogą brać udziału przedsiębiorstwa zajmujące się wynajmem pojazdów 

samochodowych. 



2. Kampania promocyjna nie dotyczy leasingu flot samochodowych, tj. leasingu pojazdów 

samochodowych w ilości większej niż 5 pojazdów. 

3. Z udziału w Kampanii promocyjnej wyłączone są umowy leasingu naczep i przyczep. 

4. Z Kampanii promocyjnej wyłączone są umowy leasingu finansowego oraz umowy walutowe.  

§ 5. 

Reklamacje i skargi 

 

1. Reklamacje i zapytania dotyczące Kampanii promocyjnej mogą być składane w terminie do 30 dni od 

jej zakończenia przez Uczestników Kampanii osobiście w dowolnej placówce Millennium Leasing  

sp. z o.o. lub w formie pisemnej na adres: Millennium Leasing sp. z o.o., Departament Zarządzania 

Produktami, ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.  

2. Osoba składająca reklamację jest zobligowana do podania swojego imienia, nazwiska, pełnej nazwy 

Uczestnika Kampanii, numeru Umowy leasingu, adresu korespondencyjnego, oraz numeru 

kontaktowego, a także podania przyczyny reklamacji i jej dokładnego opisania.  

3. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik Kampanii zostanie powiadomiony pisemnie, w terminie 14 dni od 

daty jej złożenia.  

  

§ 6. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin promocji „Leasing, który dba o Twoje bezpieczeństwo” dostępny jest w placówkach 

Millennium Leasing sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.millenniumleasing.pl  

2. Organizator może odwołać Kampanię promocyjną w trakcie jej trwania bez podania przyczyny poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.millenniumleasing.pl  

3. Organizator ma prawo do dokonania zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie 

Regulaminu Organizator poinformuje poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej 

www.millenniumleasing.pl  

4. W sytuacji wskazanej w ust.2 §6 Uczestnicy Kampanii, którzy do dnia ukazania się ogłoszenia o 

odwołaniu Kampanii promocyjnej, spełnili warunki uprawniające do doposażenia leasingowanego 

pojazdu w Zestaw głośnomówiący Nokia HF-310, zachowują do powyższego prawo.  

5. Udział w Kampanii promocyjnej jest jednoznaczny ze zgodą Uczestnika Kampanii na warunki 

promocji określone niniejszym regulaminem.  

6. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Kampanii promocyjnej i jej prawidłowy przebieg.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 Millennium Leasing sp. z o.o. 


