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Regulamin konkursu „Graj o przygodę z Suzuki Finance”  

 

I Postanowienia ogólne 
§ 1 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Graj o przygodę z Suzuki 

Finance”. 

2. Organizatorem Konkursu „Graj o przygodę z Suzuki Finance” jest 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. 

3. Konkurs „Graj o przygodę z Suzuki Finance ” trwa od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 

r. 

 

§ 2 

 

Użyte w treści Regulaminu określenia oznaczają: 

1) Bank – Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c, 53-611 

Wrocław, 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 PLN 

wpłaconym w całości; 

2) Dealer Suzuki – podmiot zarejestrowany przez Santander Consumer Bank S.A.  

w Rejestrze Partnerów lub zarejestrowany przez Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. jako 

dealer samochodowy Suzuki współpracujący z Bankiem lub Multirent na podstawie odrębnych 

umów; 

3) Formularz zgłoszeniowy - Formularz zgłoszeniowy do wzięcia udziału  

w Konkursie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; 

4) Importer – Suzuki Motor Poland Sp. z o.o., ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa; 

5) Klient - osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, mająca zdolność prawną przyznaną na podstawie ustawy, która zawarła w okresie 

trwania Konkursu umowę o kredyt lub pożyczkę na finansowanie zakupu samochodu Suzuki z 

Bankiem, od których nie odstąpiła skutecznie w okresie trwania Konkursu lub umowę leasingu 

lub pożyczki z Multirentem, sporządzoną u Dealera Suzuki, od którego dany Uczestnik jest 

zgłoszony; 

6) Komisja Konkursowa - komisja powołana przez Multirent do czuwania nad prawidłowym 

przeprowadzeniem Konkursu, nadzorowania i przestrzegania przez Uczestników Regulaminu 

oraz zatwierdzenia ostatecznego rankingu Uczestników  

i wyłonienia Laureatów Konkursu;  

7) Konkurs – Konkurs „Graj o przygodę z Suzuki Finance”; 

8) 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; 

9) Nagroda – jednoosobowa wycieczka zagraniczna ufundowana przez Multirent; 

10) Opiekun - Pracownik Multirent właściwy dla danego regionu, w którym siedzibę ma Dealer 

Suzuki; 

11) Obrót Kredytowy – suma wartości umów kredytów i pożyczek na finansowanie zakupu 

samochodów marki Suzuki zawartych w okresie trwania Konkursu przez Klientów z Bankiem u 

Dealera Suzuki, od którego dany Uczestnik jest zgłoszony, od których Klient nie odstąpił 

skutecznie w okresie trwania Konkursu; 

12) Obrót Leasingowy – suma wartości netto umów leasingu lub pożyczki na samochody marki 

Suzuki, zawartych w okresie trwania Konkursu przez Klientów z Multirentem u Dealera Suzuki, 

od którego dany Uczestnik jest zgłoszony; 

13) Obrót - Obrót Kredytowy i/ lub Obrót Leasingowy; 
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14) Poziom Penetracji Finansowej - stosunek liczby zawartych z Klientem u danego Dealera 

Suzukiumów kredytów na finansowanie zakupu samochodów nowych marki Suzuki z Bankiem 

oraz liczby zawartych umów leasingu na zakup samochodów nowych marki Suzuki z Multirent 

do liczby sprzedanych samochodów zaraportowanych przez Importera jako Sprzedaż Retail 

danego Dealera - do Organizatora w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu; 

15) Region – jednostka organizacyjna struktury terenowej Multirent; 

16) Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu „Graj o przygodę z Suzuki Finance”; 

17) Uczestnicy – osoby fizyczne pełniące funkcje zarządzające u Dealerów Suzuki, nadzorujący 

wykonywanie czynności zmierzających do generowania obrotów na rzecz Banku i/ lub Multirent, 

którzy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w Konkursie przez Opiekuna i prawidłowo wypełnili 

Formularz zgłoszeniowy znajdujący się na dedykowanej stronie internetowej w terminie do dnia 

15 stycznia 2019 r., z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, z 

zastrzeżeniem, że w okresie trwania Konkursu Uczestnik nie bierze udziału w innych konkursach 

prowadzonych przez Bank i/ lub Multirent. 

 

II Zasady Konkursu i nagrody 
§ 3  

 

1. Przystąpienie do Konkursu wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz jego 

akceptacji na Formularzu zgłoszeniowym. Do Konkursu może zostać zaproszony przez Opiekuna 

tylko jeden Uczestnik od każdego Dealera Suzuki. Osoby, które nie zostały zaproszone, nie mogą 

wziąć udziału w Konkursie. Zgłoszenia niespełniające wymogów niniejszego Regulaminu, przesłane 

poza terminem wskazanym w § 2 pkt. 17 niniejszego Regulaminu, a także niepełne, nieczytelne 

lub uniemożliwiające weryfikację danych Uczestnika, nie będą zakwalifikowane do udziału w 

Konkursie. 

2. Zadanie konkursowe polega na wygenerowaniu jak najwyższego łącznego Obrotu przez Dealera 

Suzuki, od którego jest zgłoszony Uczestnik do Konkursu z zastrzeżeniem, że minimalna wysokość 

Obrotu osiągniętego przez tego Dealera Suzuki nie może być niższa niż 300 000 PLN a minimalny 

Poziom Penetracji Finansowej nie może być niższy niż 30%. 

3. Obrót Kredytowy, Obrót Leasingowy i Poziom Penetracji Finansowej będą liczone za okres od dnia 

1 grudnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r. 

4. W trakcie Konkursu będzie tworzony ranking, gdzie o miejscu w rankingu będzie decydowała 

wysokość wygenerowanego łącznego Obrotu Kredytowego i Obrotu Leasingowego – im wyższy 

łączny obrót, tym wyższe miejsce w rankingu. 

5. Ranking będzie prowadzony dla wszystkich zgłoszonych Uczestników i na jego podstawie zostanie 

wyłonionych 7 Laureatów, którzy uzyskując najwyższy łączny Obrót Kredytowy i Obrót Leasingowy, 

zdobyli najwyższe miejsca w rankingu. Liczba Laureatów odpowiada kolejności miejsc zajętych w 

rankingu. 

6. W przypadku uzyskania przez co najmniej dwóch Uczestników takiego samego Obrotu Kredytowego 

i Obrotu Leasingowego o wynikach Konkursu decydować będzie Liczba umów na samochody 

używane marki Suzuki. Nagrodę otrzyma Uczestnik, który uzyskał w okresie trwania Konkursu 

większą Liczbę umów na samochody używane marki Suzuki; 

7. Uczestnictwo w Konkursie ustaje: 

1) z chwilą rezygnacji Uczestnika z Konkursu poprzez złożenie w Multirent na piśmie oświadczenia 

o rezygnacji z Konkursu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu; 

2) z chwilą ustania zatrudnienia lub/i współpracy Uczestnika z Dealerem Suzuki; 

3) z chwilą rozwiązania umowy pomiędzy Dealerem Suzuki a Bankiem/Multirentem. 

 

§ 4 

 

1. Nagrodą w Konkursie dla każdego z Laureatów jest jednoosobowa wycieczka zagraniczna 

ufundowana przez Multirent. 

2. Nagroda nie może być zastąpiona ekwiwalentnym świadczeniem pieniężnym, jak również inną 

nagrodą rzeczową.  

3. Wszystkie dokumenty uprawniające do skorzystania z Nagrody zostaną wydane Laureatom do dnia 

30 lipca 2019 r.  

4. Uczestnikowi, który na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie uzyskał uprawnienie do 

otrzymania Nagrody, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% 
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wartości przyznanej mu Nagrody. Nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Multirent celem 

zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego Urzędu 

Skarbowego. 

5. Potwierdzeniem odbioru nagrody będzie lista uczestników, którzy wzięli udział w wycieczce 

zagranicznej. 

6. Nad przebiegiem Konkursu czuwa dwuosobowa Komisja Konkursowa powołana przez Multirent, w 

skład której wchodzą Prezes Zarządu Multirent oraz Dyrektor Departamentu Marketingu i Reklamy 

w Banku. 

7. Zadaniem Komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, nadzorowanie 

przestrzegania przez Uczestników Regulaminu, zatwierdzanie rankingu Uczestników oraz 

wyłonienie do dnia 18 kwietnia 2019 r. Laureatów Konkursu. 

8. O ostatecznym miejscu w rankingu oraz o przyznaniu nagrody Laureat Konkursu zostanie 

poinformowany przez Opiekuna do dnia 24 kwietnia 2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mail 

wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.  

9. Z obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.  

10. Laureat Konkursu w terminie do 30 kwietnia 2019 r. zobowiązany jest poinformować   

 Multirent na adres e-mail konkurs@santanderconsumer.pl lub Opiekuna o przyjęciu Nagrody   

11. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w ust. 10, Nagroda przechodzi na kolejnego 

Uczestnika w rankingu spełniającego warunki opisane w § 3 ust. 2 powyżej. 

12. Postanowienia ust. 11 stosuje się odpowiednio do nagrody pieniężnej, o której mowa w ust 4 

niniejszego paragrafu. 

13. W przypadku nieskorzystania z wycieczki zagranicznej z przyczyn leżących po stronie Laureata, 

Nagrodę uznaje się za odebraną. 

14. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego 

– Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

15. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 

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

 

III Reklamacje 
§ 5 

 

1. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak 

nie później niż do dnia 15 sierpnia 2019 r. na alias konkurs@santanderconsumer.pl.  O dacie 

złożenia reklamacji decyduje data wysłania wiadomości e-mail.    

2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na 

podany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail niezwłocznie, jednak nie później w terminie 7 

dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez Multirent. 

3. Reklamacje rozpoznaje Komisja Konkursowa. Przy rozpatrywaniu reklamacji Komisja Konkursowa 

opiera się na treści niniejszego Regulaminu.       

4. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Multirent. 

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

ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego Sądu Powszechnego.   

 
 

IV. Postanowienia końcowe 
§6 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków i uczestnictwa w Konkursie, ani nie naruszy praw nabytych Uczestników. 

O każdej zmianie niniejszego Regulaminu Uczestnicy będą informowani z 7-dniowym 

wyprzedzeniem, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na aktualny adres Uczestnika 

podany w Formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku wyrażenia zgody na dokonane zmiany 

Regulaminu, Uczestnik może zrezygnować z dalszego uczestnictwa w Konkursie. Wszelkie 

należne nagrody związane z jego uczestnictwem zostaną mu zgodnie z brzmieniem 

dotychczasowego Regulaminu wydane oraz wypłacone. 
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V. Załączniki 
§ 7 

 

Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią: 

1) Formularz zgłoszeniowy do Konkursu „Graj o przygodę z Suzuki Finance” – załącznik nr 1; 

2) Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w konkursie „Graj o przygodę z Suzuki Finance" – 

załącznik nr 2;  
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Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy 

Imię i nazwisko 

Adres e-mail  

Numer telefonu  

Nazwa dealera  

1) Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 
Data i podpis Uczestnika 

 

2) Wyrażam/Nie wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach 

organizacji i przeprowadzenia Konkursu „Graj o przygodę z Suzuki Finance”. Przyjmuję do wiadomości, 

że administratorem danych osobowych jest Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne 
do udziału w konkursie. 

Data i podpis Uczestnika 

 

3) Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję warunki oraz zasady uczestnictwa w Konkursie „Graj 

o przygodę z Suzuki Finance”, określone w Regulaminie „Graj o przygodę z Suzuki Finance”.                                                                           

Data i podpis Uczestnika 

4)  
5) Oświadczam, że otrzymałem/ -am informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
Data i podpis Uczestnika 
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Załącznik nr 2 

Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie „Graj o przygodę z Suzuki Finance”  

 

dnia.......................... 

 

 

Imię i nazwisko Uczestnika ........................................................                              

 

Nazwa Dealera  .............................................................................. 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż z dniem....................... rezygnuję z uczestnictwa w Konkursie „Graj o 

przygodę z Suzuki Finance” organizowanej przez Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  

 

 

 


