Regulamin Promocji „Kredyt 50/50 promocja”
§ 1. Organizator Promocji
Organizatorem Promocji „Kredyt 50/50 promocja” jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000051233; NIP: 521-30-92922; kapitał zakładowy w wysokości 114 417 400 zł, wpłacony w całości (Bank lub Organizator).

§ 2. Definicje
Promocja – prowadzona przez Bank akcja promująca zakup samochodów Toyoty w Standard Kredycie 50/50
oferowanym przez Bank.
Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, która spełniła warunki uczestnictwa określone w niniejszym
Regulaminie.
Standard Kredyt 50/50– Standard Kredyt 50/50 dla samochodów nowych oferowany przez Bank.
Zakup samochodu w Standard Kredycie 50/50 – zakup nowego samochodu marki Toyota w autoryzowanym salonie
sprzedaży marki Toyota na terenie RP kredytowanego w Standard Kredycie 50/50.

§ 3. Czas trwania Promocji
1.
2.

Promocja trwa w okresie od 02 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r.
Bank zastrzega sobie możliwość zmiany okresu trwania Promocji.

§ 4. Warunki uczestnictwa w Promocji
1.

Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będą ca
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w okresie trwania Promocji:
a) Złoży wniosek o Standard Kredyt 50/50 i otrzyma pozytywną ocenę zdolności kredytowej
przeprowadzoną przez Bank;
b) Dokona Zakupu samochodu w Standard Kredycie 50/50.
Uczestnik Promocji zostaje automatycznie wyłączony z uczestnictwa w Promocji w przypadku, anulowania
przez Uczestnika zakupu samochodu w Standard Kredycie 50/50, odstąpienia przez Uczestnika od umowy
Standard Kredytu 50/50, negatywnej oceny zdolności kredytowej Uczestnika przeprowadzonej przez Bank.

2.

§ 5. Promocyjna wysokość prowizji
1.

Uczestnik Promocji otrzymuje promocyjną wysokość prowizji od udzielenia Standard Kredytu 50/50 na
samochody nowe w wysokości od 3% do 3,5%.

§ 6. Reklamacje
1.

2.
3.
4.
5.

Reklamacje związane z Promocją należy składać na piśmie, telefonicznie pod numerem +48 22 488 55 50
lub 801 900 700, elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
kontakt@toyotabank.pl lub poprzez System Bankowości Elektronicznej.
Reklamacje pisemne należy wysłać na adres: Toyota Bank Polska S.A., ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa.
Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres i numer telefonu Uczestnika Promocji, jak również
dokładny opis i powód reklamacji.
Złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§ 7. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wzięcie udziału w Promocji oznacza, że Uczestnik Promocji zapoznał się z jej zasadami określonymi w
Regulaminie i je akceptuje.
Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Banku oraz na stronie http://www.toyotabank.pl.
Bankowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu nie wpływa na prawa
nabyte przez Uczestnika Promocji przed zmianą Regulaminu.
Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Promocji oraz w celach
marketingowych Banku.
Udział w Promocji i podanie związanych z tym danych osobowych Uczestników Promocji jest dobrowolne
lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do ich
danych osobowych oraz ich poprawiania.

