
Regulamin promocji
“Leasing 0% dla przewoźników z klastra #bonabanco”

Data aktualizacji: 22.11.2022 r.

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin reguluje zasady promocji “Leasing 0% dla przewoźników z klastra
#bonabanco” (zwanej dalej: Promocją) organizowanej przez Transcards.eu Sp. z o. o. z
siedzibą w Wysokiej przy ul. Fiołkowej 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000590560, NIP: 8961546454, REGON: 363186740
(zwaną dalej: Organizatorem).

§2 Czas przystąpienia do Promocji i zmiana zasad Promocji

1. Promocja rozpoczyna się dnia 03.11.2022 r. i trwa do dnia 30.06.2023 r. lub do czasu
odwołania Promocji przez Organizatora. Przy czym:

a. przystąpienie do promocji, zgodnie z zapisami §2 pkt 1 lit. a ppkt i - ii, jest
możliwe do dnia 31.03.2023 r.

b. zawarcie umowy, zgodnie z zapisami §2 pkt 1 lit. a ppkt iii, jest możliwe do
30.06.2023 r.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o przedłużeniu czasu
przystąpienia do Promocji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez
podawania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie zamieszczona na
stronie internetowej Organizatora bonabanco.com/newsroom/leasing-0-procent, na
której umieszczono informację o Promocji i jej Regulamin, nie później niż na dzień
przed zakończeniem czasu trwania Promocji. Przy czym odwołanie Promocji nie
wpływa na prawa uczestników Promocji, którzy do niej przystąpili przed terminem jej
odwołania.

4. Zasady udziału w Promocji i warunki jej realizacji mogą ulec zmianie w czasie jej
trwania. Organizator poinformuje o zakresie zmiany Promocji i dacie rozpoczęcia jej
obowiązywania na stronie internetowej, na której umieszcza informację o Promocji i
jej Regulamin.

§3 Warunki uczestniczenia w Promocji

1. Promocja obejmuje firmy (zwane dalej “Klientami”) zajmujące się przewozem
drogowym towarów, które:

a. w okresach wskazanym w §2:
i. posiadają lub zawrą z Organizatorem jedną z umów: Transcards Safe,

bonabanco Smart, bonabanco Starter (zwane dalej: Umową lub

https://bonabanco.com/newsroom/leasing-0-procent


Umowami finansowania) z Maksymalnym Limitem Miesięcznym w
kwocie przynajmniej 25 000 zł, z zastrzeżeniem ppkt iv poniżej

ii. wyrażą zainteresowanie ofertą leasingu w Millennium Leasing Sp. z
o.o. oraz wyrażą zgodę na przekazanie swoich danych, obejmujących:
NIP, nazwę i adres firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres
email i nr telefonu do kontaktu do Millennium Leasing Sp. z o.o. oraz

iii. zawrą z Millennium Leasing Sp. z o.o. umowę leasingu operacyjnego
(zwaną dalej: “Umowa leasingu”) dowolnego pojazdu, w tym między
innymi naczep i przyczep (zwany dalej: “Pojazd”) w walucie euro.

iv. w przypadku zawarcia większej niż jedna liczby Umów leasingu
Maksymalny Limit Klienta musi być nie mniejszy niż kwota 25 000 zł
powiększona o 5000 zł za każdą kolejną Umowę leasingu objętą
Promocją

b. następnie:
i. za pośrednictwem Organizatora dokonają integracji

Pojazdu/Pojazdów (dotyczy tylko samochodów dostawczych) z
Platformą CO3 w ciągu 60 dni od daty rejestracji pojazdu oraz
integracja będzie utrzymana do końca okresu Umowy leasingu

ii. będą finansować za pośrednictwem Organizatora wszystkie faktury
wynikające z Umów leasingu tj. fakturę za opłatę wstępną, faktury za
raty leasingowe, fakturę za wartość resztową.

c. spełnią dodatkowe warunki opisane w niniejszym Regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy Klientowi skorzystania z Promocji ze

względu na ważny interes Organizatora.

§4 Nagrody i zasady ich wydawania

1. Klient, spełniający warunki uczestnictwa w Promocji opisane w §3, który zleci
finansowanie faktury za wartość resztową Umowy leasingu i nie będzie mieć wobec
Organizatora zadłużeń powyżej 30 dni, otrzyma od Organizatora nagrodę pieniężną
(zwaną dalej: Nagrodą) w wysokości:

a. 5% wartości netto Pojazdu objętego Umową leasingu - w przypadku Umowy
leasingu zawartej na okres przynajmniej 36 miesięcy, albo

b. 3% wartości netto Pojazdu objętego Umową leasingu - w przypadku Umowy
leasingu zawartej na okres poniżej 36 miesięcy.

2. Nagroda jest  wydawana w postaci wpłaty na konto Klienta w Systemie i może być
wykorzystana tylko i wyłącznie na pokrycie całkowitego lub częściowego
finansowania faktury za wartość resztową, o której mowa w pkt 1 powyżej.

3. W przypadku, gdy wartość resztowa Umowy leasingu jest mniejsza niż odpowiednio
pkt 1 lit. a lub lit. b. powyżej, wysokość Nagrody będzie odpowiadać wartości netto
faktury za wartość resztową.

4. W przypadku, gdy wartość resztowa jest większa niż odpowiednio pkt 1 lit. a lub lit. b.
powyżej, Klient musi zapewnić środki na finansowanie pozostałej części faktury.

5. W każdym przypadku tj. w sytuacji opisanej w pkt 3 i 4 powyżej Klient musi zapewnić
na koncie w Systemie kwotę odpowiednią na pokrycie podatku VAT.



6. Klient może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody, ani nie może przenieść prawa do Nagrody
na osoby trzecie.

§5. Ochrona danych osobowych

1. Transcards.eu Sp. z o.o. działając jako Organizator w ramach realizacji niniejszej
Promocji stanowi Administratora danych osobowych Uczestników Promocji.

2. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji
przedmiotu Promocji oraz w zgodzie z jego Regulaminem.

3. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r., w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej jako: „RODO”).

4. Organizator, działając jako Administrator realizuje względem Uczestników Promocji
obowiązek informacyjny wynikający z regulacji art. 13 i 14 RODO.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Promocji.
Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia
przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania
danych osobowych są w szczegółowo określone w Polityce prywatności znajdującej
się na stronie Administratora https://bonabanco.com/polityka-prywatnosci/ oraz w
Regulaminie usługi Transcards Safe.

6. Organizator, jako administrator danych, zapewnia bezpieczeństwo, ochronę przed
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
organizacyjnych wszelkich danych uczestników, w których posiadaniu znajdzie się w
związku z realizacją Promocji.

§6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej:
bonabanco.com/newsroom/leasing-0-procent/

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają:
a. Regulaminy Umów finansowania i Umowy finansowania;
b. Regulaminy Programów bonabanco i Porozumienie w sprawie uczestnictwa

w Programie bonabanco odpowiadające poszczególnym Umowom
finansowania;

a także przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Nagroda wydana zgodnie z zapisami §4 pkt 2 - 5 stanowi dla Klienta przychód

przychód podlegający opodatkowaniu.
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