Regulamin promocji
„Korzystna Przesiadka”
W związku z planowaną przez FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsko-Białej sprzedażą samochodów marki
FIAT, w ramach promocji „Korzystna Przesiadka”, zwanej dalej „Promocją”, wprowadza się regulamin
Promocji, zwany dalej „Regulaminem”, określający warunki Promocji.
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji jest spółka FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsko – Białej, przy ul. M.
Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała, zwana dalej „FCA”.
2. Promocja obowiązuje w dniach 15 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. (dalej „Okres Promocji”).
3. Promocją objęte są samochody marki FIAT 500 seria 8 z roku produkcji 2020 i Fiat Tipo Seria 1 z roku
produkcji 2020, zwane dalej „Samochodami objętymi Promocją”.
4. W Promocji mogą wziąć udział zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne, w tym także osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zwane dalej osobno „Klientem” lub łącznie „Klientami”,
które w Okresie Promocji złożą zamówienie dotyczące Samochodu objętego Promocją, pozostawiając
jednocześnie w rozliczeniu samochód używany dowolnej marki, którego są właścicielem lub
przedstawiając dokument potwierdzający zezłomowanie/wycofanie z ruchu będącego ich własnością
samochodu używanego, w okresie od 1.06.2020 do 30.09.2020 r. Warunkiem udziału w Promocji jest
złożenie oferty zakupu samochodu używanego będącego własnością Klienta przez autoryzowany salon
sprzedaży FCA (nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient przedstawił zaświadczenie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym). Decyzję o złożeniu oferty zakupu samochodu używanego będącego własnością
Klienta podejmuje dany autoryzowany salon sprzedaży FCA, w szczególności na podstawie oględzin
samochodu i oceny własnego zapotrzebowania produktowego na określony samochód.
5. W Okresie Promocji FCA oferuje zakup Samochodów objętych Promocją na preferencyjnych
warunkach, tj. z uwzględnieniem rabatu cenowego określonego dla poszczególnych Samochodów
objętych Promocją („Rabat”) i z dodatkowym rabatem za odkup samochodu dowolnej marki w kwocie
1000 zł przy zakupie samochodu Fiat 500 lub 2000 zł przy zakupie samochodu Fiat Tipo („Rabat za
odkup”). Informacje na temat wysokości Rabatu dla poszczególnych modeli i wersji Samochodów
objętych Promocją dostępne są w autoryzowanych salonach sprzedaży marek samochodów, o których
mowa w ust. 3 powyżej oraz na stronie fiat.pl w sekcji promocje :
https://www.fiat.pl/promocje/oferta/tipo-odkup

§2
Szczegółowe warunki Promocji
1. Wysokość Rabatu jaki Klienci mogą uzyskać jest uzależniona od modelu i wersji Samochodu objętego
Promocją.
2. Celem wzięcia udziału w Promocji Klient kupuje Samochód objęty Promocją płacąc cenę
pomniejszoną o wartość przysługującego Rabatu i Rabatu za odkup, a autoryzowany salon sprzedaży
FCA sprzedający Samochód objęty Promocją odkupuje samochód używany będący własnością Klienta
za cenę wynikającą z wykonanej uprzednio wyceny samochodu i pod warunkiem złożenia oferty

odkupu zgodnie z § 1 ust. 4 zd. ost. powyżej, albo przyjmuje dokument potwierdzający
zezłomowanie/wycofanie z ruchu, o którym mowa w § 1 ust. 4 zd. 1 powyżej.
3. Pozostałe warunki zakupu Samochodów objętych Promocją są zgodne z warunkami handlowymi
FCA, dostępnymi w autoryzowanych salonach sprzedaży marek samochodów wymienionych w § 1 ust.
3 powyżej. Warunki, o których mowa stanowią integralną część umowy sprzedaży Samochodu
objętego Promocją.
4. Procedura zawierania umów na zakup Samochodów objętych Promocją w ramach Promocji jest
standardową procedurą obowiązującą przy zakupie samochodów marek wymienionych w § 1 ust. 3
powyżej.
5. Istnieje możliwość dopełnienia formalności związanych z zakupem samochodu za pomocą środków
porozumiewania się na odległość. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają Doradcy w
autoryzowanych salonach sprzedaży FCA dla marek, o których mowa w § 1 ust. 3 powyżej.
6. Wycena samochodu w autoryzowanym salonie sprzedaży FCA jest bezpłatna. Dokonanie wyceny
nie zobowiązuje Klienta do skorzystania z Promocji.

§3
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny w autoryzowanych salonach sprzedaży FCA, a także na stronie

https://www.fiat.pl/promocje/oferta/tipo-odkup
2. Informacje w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu
widzenia ochrony środowiska znajdują się na stronach internetowych poszczególnych marek.

https://www.fiat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow
3.

Regulamin

wchodzi

w

życie

z

dniem
jego
ogłoszenia
na
stronie
https://www.fiat.pl/promocje/oferta/tipo-odkup i obowiązuje do zakończenia Okresu Promocji.

