
 

 

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „CASH BACK” 

 

§ 1 

Definicje 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  

1) Promocja – oznacza promocję „CASH BACK”, realizowaną przez Organizatora Promocji, której warunki zostały okre-

ślone w niniejszym regulaminie; 

2) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, w którym zostały określone warunki Promocji;  

3) Organizator Promocji lub LeaseLink – LeaseLink spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warsza-

wie, Aleja Stanów Zjednoczonych 59, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000477046, NIP 5272698282, REGON 146815482;  

4) Klient LeaseLink lub Uczestnik Promocji – przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organi-

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

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

Promocji określone w § 4 niniejszego Regulaminu;  

5) Partner – oznacza Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Myśliwskiej 21 wpisaną do rejestru przed-

siębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-

stru Sądowego pod numerem 0000258070, kapitał zakładowy: 749 651,00 złotych, NIP 5861584525 , REGON 

5861584525 – podmiot prowadzący internetową platformę handlową www.idream.pl, we współpracy z którym możli-



 

 

we jest świadczenie przez LeaseLink usług na rzecz Klientów LeaseLink w zakresie finansowania zakupu urządzeń za 

pomocą Umowy o Finansowanie; 

6) Przedmiot Finansowania – urządzenie nabyte przez LeaseLink w ramach Umów o Finansowanie, za pośrednic-

twem internetowej platformy handlowej www.idream.pl należącej do Partnera oraz w sieci sprzedaży stacjonarnej 

Partnera (lista punktów stacjonarnych stanowi załącznik nr 1 Regulaminu). 

7) Umowa o Finansowanie –umowa leasingu operacyjnego urządzenia/urządzeń nabytych przez LeaseLink za po-

średnictwem internetowej platformy handlowej www.idream.pl należącej do Partnera oraz w salonach sprzedaży sta-

cjonarnej Partnera (Zał. Nr 1.), zawarta przez Organizatora Promocji z Uczestnikiem Promocji w okresie obowiązywa-

nia Promocji; 

 

§ 2 

Wprowadzenie 

1. Regulamin określa warunki Promocji pod nazwą „CASH BACK”.  

2. Promocja polega na oferowaniu Klientom LeaseLink zawarcia Umów o Finansowanie w wariancie preferencyjnych 

warunków finansowych określonych w § 4 ust. 4 Regulaminu, pod warunkiem spełnienia przez Klienta LeaseLink wy-

magań wskazanych w § 4 ust. 1 Regulaminu.  

3. Promocja dotyczy wyłącznie Umów o Finansowanie zawartych przez Klientów LeaseLink w związku z nabyciem 

Przedmiotu Finansowania, za pośrednictwem internetowej platformy handlowej www.idream.pl należącej do Partnera 

oraz w sieci sprzedaży stacjonarnej Partnera (spis punktów sprzedaży w załączniku nr 1 Regulaminu). 

4. Promocja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.  

5. Organizatorem Promocji pod nazwą „CASH BACK” jest LeaseLink spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie, Aleja Stanów Zjednoczonych 59, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowe-

go pod numerem 0000477046, NIP 5272698282, REGON 146815482.  

6. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg. 

7. Organizator Promocji oświadcza, że Promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z 

dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).  

8. Złożenie przez Uczestnika Promocji podpisu pod Umową o Finansowanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

warunki Promocji i akceptacją Regulaminu. 

 

§ 3 

Czas trwania Promocji 

1. Promocja trwa od dnia 7 grudnia 2018 roku do dnia 31 grudnia2018 roku.  

2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia Promocji w każdym czasie bez podawania 

przyczyny, co nie będzie naruszało praw nabytych przez Uczestnika Promocji przed wprowadzeniem zmian lub odwo-

łaniem Promocji. Informacja o zakończeniu Promocji zostanie podana do wiadomości przez Organizatora na stronie 

www.leaselink.pl. nie później niż w terminie 24 godzin od planowanego, zmienionego terminu zakończenia Promocji. 

 

 

 



 

 

§ 4 

Warunki skorzystania z Promocji 

1. Z Promocji mogą skorzystać Klienci LeaseLink, którzy w czasie trwania Promocji spełnią łącznie następujące warunki: 

a) są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 

646, z późn. zm.), fundacją, stowarzyszeniem rejestrowym, spółdzielnią lub zorganizowanymi podmiotami, wyko-

nującymi działalność w jednej z form określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, oraz 

b) zawarli Umowę o Finansowanie obejmującą co najmniej dwa Przedmioty Finansowania. 

2. Spełnienie warunków o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu oznacza objęcie Klienta LeaseLink Promocją (bez 

konieczności składania dodatkowych wniosków lub oświadczeń), na podstawie której: 

a) Organizator Promocji zobowiązuje się do wypłaty Klientowi LeaseLink jednorazowej premii w wysokości stanowią-

cej równowartość iloczynu 10% oraz ceny sprzedaży Przedmiotu Finansowania określonego w Umowie o Finan-

sowanie, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego ustępu, 

b) Jednorazowa premia przysługująca Klientowi LeaseLink ustalana jest w odniesieniu o Przedmiot Finan-
sowania o najniższej cenie sprzedaży spośród cen wskazanych w Umowie o Finansowanie biorą-
cej udział w Promocji z wyłączeniem akcesoriów, rozumianych jako przedmioty zakupu w kwocie/cenie 
niższej niż 1000,00 zł netto. 

c) Zapłata jednorazowej premii przez Organizatora Promocji nastąpi w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy o Fi-

nansowania, przelewem na rachunek bankowy Klienta LeaseLink z którego nastąpiła płatność opłat wstępnych w 

ramach Umowy o Finansowanie, 

3. Uczestnik Promocji może przystąpić do Promocji w okresie jej obowiązywania. 

4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o Finansowanie z jakichkolwiek przyczyn, premia otrzymana przez 

Uczestnika Promocji na warunkach zgodnych z postanowieniami Regulaminu nie podlega zwrotowi, z tym zastrzeże-

niem, że w przypadku gdy Umowa o Finansowanie zostanie rozwiązana za porozumieniem Organizatora Promocji i 

Uczestnika Promocji, premia podlega zwrotowi w całości w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy o Finansowa-

nie. Organizator Promocji może dokonać potrącenia premii podlegającej zwrotowi ze strony Uczestnika Promocji z 

opłatami wstępnymi w ramach Umowy o Finansowanie, do których zwrotu zobowiązany jest LeaseLink. 

5. Jeżeli Uczestnikiem Promocji jest podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, otrzymana premia, o której 

mowa w ust. 2 lit. a) powyżej stanowi dla Uczestnika Promocji przychód określony w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.). Z tytułu wypłaconej premii na Or-

ganizatorze Promocji nie ciążą obowiązki płatnika tego podatku.  

6. Jeżeli Uczestnikiem Promocji jest podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, otrzymana premia, o której 

mowa w ust. 2 lit. a)  powyżej stanowi dla Uczestnika Promocji przychód określony w ustawie z dnia 15 lutego 1992 

r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.). Z tytułu wypłaconej premii na 

Organizatorze Promocji nie ciążą obowiązki płatnika tego podatku.  

 

§ 5 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące udziału w Promocji mogą być składane przez Uczestników Promocji za pośrednictwem poczty 

elektronicznej Organizatora, telefonicznie pod numer (22) 69 00 666 pisemnie na adres: Aleja Stanów Zjednoczonych 

59, 04-028 Warszawa, lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: reklamacje@leaselink.pl  

2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające ustalenie Uczestnika Promocji, tj. imię i nazwisko, adres korespon-

dencyjny i numer telefonu oraz podstawę reklamacji (uzasadnienie).  



 

 

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich 

zgłoszenia.  

4. Potwierdzenie zgłoszenia reklamacji oraz informację o wyniku przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego Orga-

nizator Promocji przekaże Uczestnikowi Promocji w jeden z niżej wymienionych sposobów wybrany przez niego w 

momencie składania reklamacji: a) poprzez wiadomość e-mail, b) telefonicznie, c) listem zwykłym na adres kore-

spondencyjny. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Zasady Promocji określa Regulamin. Informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczegól-

ności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter informacyjny.  

Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest przez cały okres obowiązywania Promocji, na stronie internetowej 
https://leaselink.pl/repository/promo/CashBack_2.pdf”	

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu nie wywiązania się Organizatora i Uczestników z postanowień niniejszego Regulaminu 

będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora Promocji. 

 

Załącznik nr 1. Regulaminu Promocji LeaseLink „Cash Back” 

 

1. Lista salonów iDream objętych promocją CASH BACK: 

Centrum	Handlowe	 Miasto	 Adres	 Tel.	 Mail	

C.H.	Alfa	 Białystok	 ul.	Świętojańska	15	 85	876	20	04	 bialystok@idream.pl	

C.H.	Focus	Mall	 Bydgoszcz	 ul.	Jagiellońska	39/47	 52	321	01	68	 bydgoszcz@idream.pl	

Galeria	Jurajska	 Częstochowa	 Al.	Woj.	Polskiego	207	 34	399	12	29	 czestochowa@idream.pl	

Galeria	Echo	 Kielce	 ul.	Świętokrzyska	20	 41	342	66	03	 kielce@idream.pl	

Aura	Centrum	 Olsztyn	 Al.	Piłsudskiego	16	 89	512	21	63	 olsztyn@idream.pl	

Galeria	Kaskada	 Szczecin	 Al.	Niepodległości	36	 91	810	22	76	 szczecin@idream.pl	

C.H.Forum	 Gdańsk	 ul.	Targ	Sienny	7	 530	887	600	 gdansk@idream.pl	

C.H.Copernicus	 Toruń	 ul.	Żółkiewskiego	15	 56	640	52	50	 torun@idream.pl	

CH	Sukcesja	 Łódź	 ul.	Politechniki	1	 42	295	02	01	 lodz@idream.pl	

CH	Serenada	 Kraków	
Al..	Gen.T.Bora	Komorowskiego	
41	 12	323	45	03	 krakow@idream.pl	

Libero	Katowice	 Katowice	
ul.	Kościuszki	229 
40-600	Katowice	 570	718	700	 katowice@idream.pl	

	


