Błonie, dnia 9 maja 2018r.
REGULAMIN
UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROMOCJI „HP LATEX ON THE MOVE”
§1
1.

Organizator - oznacza spółkę Integart Sp. z o.o., z siedzibą w Błoniu ul. Maszynowa 1, 55-330 Błonie, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział
Gospodarczy KRS, pod nr KRS 493655, której kapitał zakładowy wynosi 1.600 000,00 PLN, zwanym też dalej Integart lub
Spółką.
2. Użytkownik - oznacza podmiot gospodarczy (prowadzący na terytorium Polski działalność gospodarczą w m.in. w zakresie
reklamy i druku wielkoformatowego), tj. Klienta, który dokonał w trakcie trwania Sprzedaży Premiowej zakupu produktów z
oferty Organizatora objętych Promocją; zakupił te produkty, nie zwrócił ich oraz spełnia wszelkie dodatkowe warunki, określone
przez niniejszy Regulamin, zwany też dalej Klientem.
3. Regulamin- oznacza niniejszy regulamin użytkowania samochodów biorących udział w promocji „HP Latex on the move”.
4. Promocja - oznacza sprzedaż premiową przygotowaną i przeprowadzoną przez Integart pt. „PROMOCJA „HP LATEX ON THE
MOVE”
5. Regulamin Promocji- oznacza regulamin sprzedaży premiowej, dotyczącej Promocji „HP LATEX ON THE MOVE”.
6. Samochód - oznacza pojazd przekazany Użytkownikowi w ramach Promocji, na warunkach niniejszego Regulaminu oraz
regulaminu Promocji, zwany też dalej autem,
7. Dzień odbioru Samochodu - oznacza datę, w której samochód zostanie wydany Użytkownikowi, zgodnie z warunkami Regulaminu
Promocji;
8. Umowa Najmu- umowa zawarta pomiędzy Organizatorem (jako Najemcą) oraz Toyotą Leasing Polska sp. z o.o. w Warszawie, w
ramach programu Toyota Business SmartPlan Corpo w Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., o NR 2018462-476, na podstawie której
Organizator ma prawo udostępnić/oddać do używania Użytkownikowi auto,
9. Dobry Stan samochodu - oznacza niepogorszony stan samochodu, z uwzględnieniem jego zużycia, wynikającego z prawidłowego
używania;
10. Ekspertyza - oznacza ekspertyzę dotyczącą stanu samochodu, sporządzoną przez rzeczoznawcę Polskiego Związku Motorowego,
wyznaczonego przez Organizatora.
11. Kaizen Fleet Sp. z o.o. – firma zarządzająca flotą samochodów biorących udział w Promocji.
§2
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Niniejszym ustala się zasady używania samochodów, biorących udział w Promocji, przekazanych Użytkownikom przez
Integart.
Przekazanie samochodu do używania następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi załącznik nr
1 do Regulaminu.
Samochodem może kierować użytkownik, bądź inna osoba, wskazana przez użytkownika, będąca jego pracownikiem, zwana też
dalej kierowcą.
Użytkownik odpowiada za działania kierowcy (w tym za ew. wszelkie szkody) jak za działania własne.
Samochód zostaje przekazany w użytkowanie na okres 6 m-cy z limitem kilometrów dla tego okresu wynoszącym 15 000 km. Za
każdy przejechany kilometr powyżej ww. limitu km w powyższym okresie użytkownik będzie rozliczany zgodnie z zapisami w
Regulaminie Promocji. Każdy przejechany kilometr powyżej limitu 15.000 km płatny jest przez Użytkownika w wysokości: netto
1,2 zł/km.
Przedłużenie okresu użytkowania samochodu wymaga uzyskania pisemnej zgody Organizatora przed upływem ww. 6
miesięcznego okresu. Strony podpiszą odrębną umowę na korzystanie z auta na kolejny okres.
Projekt wizualny samochodu z wykonaną grafiką flotową przez Organizatora, zgodnie z założeniem Promocji, zawierający znak
handlowy użytkownika oraz kampanii HP Latex on the move stanowi załącznik 2 do Regulaminu.
Samochód może być użytkowany wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§3

1.
2.
3.
4.

Organizator wyda/przekaże do używania Użytkownikowi Samochód na podstawie indywidualizującego dany Samochód protokołu.
Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, Użytkownik zobowiązany jest wnikliwie i wszechstronnie zapoznać się ze
stanem Samochodu.
Protokół zdawczo-odbiorczy Samochodu zostanie podpisany przez należycie umocowanych przedstawicieli Organizatora i
Użytkownika.
Podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego Samochodu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że Samochód
został wydany we właściwym stanie, odznacza się wszystkimi uzgodnionymi właściwościami i jest w pełni przydatny do
umówionego użytku.
§4

1.
2.

Użytkownik zobowiązuje się używać Samochód zgodnie z jego przeznaczeniem jako narzędzie do pracy w terenie, w prowadzonej
przez użytkownika działalności gospodarczej, właściwościami oraz instrukcjami producenta, a także zgodnie z przepisami
dotyczącymi ruchu drogowego.
Użytkownik zobowiązany jest do utrzymywania Samochodu, przez cały okres użytkowania samochodu w dobrym stanie, z
uwzględnieniem jego zużycia, wynikającego z prawidłowego używania („Dobry Stan”), który to stan powinien odpowiadać
poniższym kryteriom:
a) ogólny wygląd Samochodu (włączając w to powłokę lakierniczą) nie może odbiegać od standardowego
wyglądu w stosunku do wieku i przebiegu Samochodu;
b) elementy nadwozia, podwozia oraz zderzaki nie mogą nosić śladów uszkodzeń takich jak wgniecenia,
deformacje lub zarysowania lakieru,
c) elementy wyposażenia wewnętrznego nie mogą być uszkodzone lub zabrudzone w stopniu przekraczającym
zużycie wskutek prawidłowego używania;

d)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

elementy mechaniczne nie mogą być zużyte w stopniu większym, niż to wynika z przebiegu Samochodu i
norm producenta.
Użytkownik ma obowiązek właściwego zabezpieczenia Samochodu przed kradzieżą i włamaniem oraz innymi podobnymi
zagrożeniami oraz nie pozostawiania w samochodzie wartościowych rzeczy w widocznym miejscu.
Zabrania się używania samochodu do celów prywatnych, brania udziału w jakichkolwiek zawodach, w tym sportowych i
motoryzacyjnych, z wykorzystaniem samochodu.
Użytkownik nie może zmieniać przeznaczenia Samochodu ani dokonywać jakichkolwiek zmian w samochodzie, a w szczególności
instalować dodatkowego wyposażenia.
Użytkownik zobowiązuje się do terminowego dokonywania przeglądów ( co 15 tys.km) i konserwacji Samochodu, określonych
przez producenta, innych przeglądów i konserwacji wymaganych przepisami prawa polskiego oraz do niezwłocznego
dokonywania wszelkich napraw i remontów niezbędnych do utrzymania Samochodu w „Dobrym Stanie”.
Użytkownik zobowiązuje się do używania i konserwacji wszelkich urządzeń pomiarowych, w które wyposażony jest samochód, ze
szczególną starannością, a w szczególności do nie ingerowania w jakikolwiek sposób w licznik kilometrów.
Organizator ma prawo kontroli stanu i sposobu używania Samochodu, pod warunkiem zawiadomienia Użytkownika o terminie i
miejscu kontroli z 7-dniowym wyprzedzeniem.
Użytkownik zobowiązany jest, niezależnie od wypełnienia wszelkich obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia i
ogólnych warunków ubezpieczenia, zawiadomić Kaizen Fleet Sp. z o.o. pod numerem telefonu (tel. 76 722 99 91) oraz
Organizatora (wysyłając e-mail pod adresy: wrona@integart.com.pl; Byczkowska@integart.com.pl) w dniu zdarzenia- o
każdej szkodzie komunikacyjnej, w której uczestniczył.
W przypadku zaistnienia zdarzenia, którego sprawcą jest osoba trzecia, należy uzyskać oświadczenia sprawcy lub protokół
policji potwierdzający winę sprawcy lub odnotować dane jednostki policji, która prowadzi sprawę oraz inne dane wymagane
przez ubezpieczyciela na mocy umowy ubezpieczyciela, w tym mi. in.: imię, nazwisko sprawcy, nr prawa jazdy sprawcy, nr
rejestracyjny jego pojazdu, markę pojazdu, nr jego polisy ubezpieczeniowej i nazwę ubezpieczyciela.
Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Kaizen Fleet Sp. z o.o. pod numerem
telefonu (tel. 76 722 99 91) oraz Organizatora (wysyłając e-mail pod adresy: wrona@integart.com.pl;
Byczkowska@integart.com.pl) o istotnych zdarzeniach dotyczących Samochodu, do których należą w szczególności:
a) zajście wypadku lub kolizji drogowej,
b) wystąpienie uszkodzeń Samochodu, również w sposób inny niż w związku z wypadkiem lub kolizją drogową,
c) uszkodzenie licznika kilometrów,
d) utratę Samochodu lub elementów jego wyposażenia,
e) utrata dowodu rejestracyjnego,
f) przypadki nadmiernego zużycia Samochodu lub jego elementów, które nie zostało ujawnione przy ostatnim
przeglądzie,
g) ujawnione wady ukryte, w tym wady, które zostały dostrzeżone po podpisaniu niniejszego regulaminu, a
przed Dniem Odbioru Samochodu,
h) zniszczenie lub utratę dokumentów Samochodu albo tablic rejestracyjnych,
i)
zatrzymanie Samochodu lub związanych z nim dokumentów przez Policję lub inne uprawnione organy,
j) konieczność dokonania istotnej naprawy Samochodu;
k) ewentualne uszkodzenia elementów graficznych wyklejonych na samochodach a trwale związanych z
karoserią samochodu i stanem estetycznym samochodu
W przypadku powiadomienia Organizatora o konieczności dokonania naprawy Samochodu obciążającej Organizatora, Użytkownik
zobowiązuje się powstrzymać od używania Samochodu oraz umożliwić Organizatorowi
sprawne dokonanie naprawy,
zapobiegające obniżaniu się wartości Samochodu.
W przypadku gdy Użytkownik dokona napraw obciążających Organizatora bez wezwania go do ich przeprowadzenia,
Organizatorowi przysługuje:
a) zarzut, że ten wykonałby naprawę taniej lub bardziej celowo oraz
b) prawo natychmiastowego odbioru samochodu od Użytkownika.
Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zmian w wyglądzie graficznym i aplikacji wykonanej na samochodzie. Wszelkie
znamiona i ślady naniesionych innych elementów graficznych, naklejek, napisów niż umieszczone przez Organizatora i widoczne
w dniu przekazania samochodów będą usunięte na koszt i ryzyko Organizatora. Wszelkie wynikłe z tego uszkodzenia lakieru będą
obciążać użytkownika.
W przypadku kwestii dotyczących zasad korzystania z auta, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie,
bezpośrednio do Użytkownika stosuje się odpowiednio wszelkie zapisy, dotyczące obowiązków Organizatora jako Najemcy,
wynikających z Umowy Najmu, stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu, na co Użytkownik, poprzez podpisanie niniejszego
Regulaminu wyraża zgodę.
§ 5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadzie ryzyka za samochód, w tym utratę, zniszczenie lub
uszkodzenie Samochodu, od chwili jego wydania Użytkownikowi.
Użytkownik potwierdza, że znane mu są ogólne warunki ubezpieczenia OC/AC/NW/KR obowiązujące w zakładzie ubezpieczeń,
którego ubezpieczeniem zostanie objęty samochód. Ogólne warunki ubezpieczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym
stanowią integralną część załącznika nr 3 do Regulaminu.
Niezależnie od innych zapisów Regulaminu, pierwsza szkoda AC spowodowana przez Użytkownika obliguje Użytkownika do
zapłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości netto 500,00 PLN/1-sza szkoda, każda następna - netto 1000,00 PLN.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów ruchu drogo wego przez Użytkownika.
Użytkownik samochodu zobowiązany jest do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za wszelkie mandaty, grzywny, kary,
pozostające w związku z użytkowaniem powierzonego mu samochodu, wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa
powszechnie obowiązującego lub przepisów prawa miejscowego.
Jeśli kierowca samochodu jest świadkiem lub uczestnikiem kolizji lub wypadku, ma on, zgodnie z art. 96 Kodeksu
Wykroczeń i art. 162 Kodeksu Karnego, obowiązek m.in.:
a) zachować szczególną ostrożność oraz sprawdzić, czy z uszkodzonego pojazdu nie wycieka paliwo;
b) oznakować miejsce wypadku i powiadomić odpowiednie służby używając numeru alarmowego 112;
c) udzielić pierwszej pomocy i pozostać na miejscu zdarzenia do czasu przybycia na miejsce odpowiednich służb.
7.W przypadku, gdy w zdarzeniu z udziałem samochodu nie ma osób poszkodowanych, można usunąć pojazd z drogi i
zabezpieczyć go oraz powiadomić policję o zaistniałym zdarzeniu.

8.W przypadku, gdy uszkodzenia pojazdu są nieznaczne, a uczestnicy nie mają wątpliwości, kto ponosi odpowiedzialność
za zdarzenie, można sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji, zawierające co najmniej dane wskazane w §4 ust. 10.
§6
1. Użytkownik, któremu został przydzielony samochód, ma wyłączne prawo do jego użytkowania.
2. Użytkownik nie ma prawa dopuszczenie do prowadzenia auta przez osoby trzecie, z wyjątkiem przypadku odpowiednio
usprawiedliwionego, tj. w razie:
a)ratowania zdrowia lub życia;
b)długotrwałej podróży służbowej (zmiana osoby prowadzącej samochód), w takim przypadku użytkownik ma
obowiązek zawiadomić uprzednio Organizatora o planowanej podróży oraz o osobie trzeciej, korzystającej z
samochodu.
3. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać Samochodu osobie trzeciej do używania ani nie udostępniać Samochodu osobom
trzecim w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, z wyłączeniem swoich pracowników i
współpracowników, którymi posługuje się przy wykonywaniu swojej działalności, pod warunkiem, że osoby te posiadają
odpowiednie kwalifikacje i dokumenty (włączając w to prawo jazdy z oznaczoną właściwą kategorią), wymagane przepisami
prawa, do prowadzenia danego Samochodu. Za działania i zaniechania pracowników i współpracowników, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym, w zakresie stosunków objętych niniejszym Regulaminem, Użytkownik ponosi odpowiedzialność tak jak
za własne działania i zaniechania.
4.Użytkownik zobowiązuje się do nie przewożenia jakichkolwiek pasażerów, w tym w szczególności za wynagrodzeniem oraz do
nie przewożenia samochodem zwierząt.
§7
1.

Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi Samochód, bez zbędnej zwłoki, na swój koszt:
a) po zakończeniu Okresu Trwania Promocji “HP LATEX ON THE MOVE”, w terminie uprzednio uzgodnionym przez Strony.
b) w każdym innym przypadku, opisanym w niniejszym Regulaminie, na pierwsze wezwanie Organizatora.
Zwrot Samochodu powinien nastąpić w miejscu, w którym Samochód został wydany Użytkownikowi, chyba że Organizator
wyznaczy Użytkownikowi inne miejsce zwrotu Samochodu.
2. Jeżeli Strony nie uzgodnią terminu zwrotu Samochodu nie później niż 14 dni przed upływem Okresu Trwania Promocji “HP LATEX
ON THE MOVE”, Użytkownik wyznaczy termin zwrotu Samochodu jednostronnie na jeden z siedmiu dni następujących po
ostatnim dniu Okresu Trwania Promocji “HP LATEX ON THE MOVE”.
3. Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Samochód w „Stanie Dobrym”.
4. Zwrot Samochodu nastąpi na podstawie „Protokołu zwrotu Samochodu”, którego wzór stanowi załącznik nr 3, w którym Strony
określą m.in.:
i. przebieg Samochodu w kilometrach, od chwili wydania Samochodu do chwili zwrotu Samochodu, ustalony na podstawie
wskazania licznika kilometrów, który Użytkownik potwierdzi jako rzeczywisty,
ii. rzeczywisty stan Samochodu w chwili zwrotu, uwzględniający w szczególności wszelkie uszkodzenia, ze wskazaniem, czy stan
Samochodu jest niepogorszony w stosunku do stanu z chwili wydania, z uwzględnieniem zużycia wskutek prawidłowego
używania, wszelkie zmiany dokonane w Samochodzie, zarówno za zgodą, jak i bez zgody Organizatora oraz związane z nimi
roszczenia Stron.
5. Protokół Zwrotu Samochodu podpisany zostanie przez należycie umocowanych przedstawicieli Organizatora oraz Użytkownika. Z
chwilą podpisania Protokołu Zwrotu Samochodu przez Użytkownika i Organizatora oraz wydania Samochodu ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Samochodu przechodzi na Organizatora.
6. Jeżeli Użytkownik wprowadził do Samochodu jakiekolwiek zmiany, obowiązany jest on do przywrócenia, na własny koszt i ryzyko
Samochodu do stanu sprzed dokonania zmian.
7. Pakiet narzędzi aplikacyjnych do pokazów, będący na wyposażeniu i przysługujący z tytułu realizacji postanowień Regulaminu
promocji „HP LATEX ON THE MOVE” obejmujący: Media BOX oraz- Media CASE, po upływie okresu użytkowania auta stanie się
własnością Użytkownika.
§8
1. Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania wszelkich postanowień Regulaminu. Naruszenie przez
Użytkownika niniejszych warunków wiązać się będzie z poniesieniem pełnej odpowiedzialności materialnej przez
Użytkownika za powierzony samochód.
2. W przypadku korzystania z samochodu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo, w każdym
czasie, do natychmiastowego żądania zwrotu samochodu, a Użytkownik ma obowiązek zwrócić i wydać samochód niezwłocznie
na pierwsze wezwanie Organizatora, pod rygorem obciążenia Użytkownika dodatkowymi kosztami, wynikającymi z
nieuprawnionego korzystania.
3.Poniższe załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część:
a) załącznik nr 1- wzór protokołu zdawczo-odbiorczego samochodu
b) załącznik nr 2- projekt wizualny samochodu wraz z grafiką
c) załącznik nr 3- wzór protokołu zwrotu samochodu,
c) załącznik nr 4- wyciąg z umowy najmu w ramach programu Toyota Business SmartPlan Corpo w Toyota Leasing Polska Sp. z
o.o. NR 2018462-476, zawartej pomiędzy Organizatorem oraz Toyotą Leasing Polska sp. z o.o. w Warszawie wraz z
wymienionymi tam załącznikami.
4.Regulamin dostępny jest na stronie www.integart.com.pl oraz w siedzibie Integart.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
6.Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane na stronie internetowej www.integart.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.
7.Osobami kontaktowymi ze strony Integart w sprawie przyjmowania wszelkich zgłoszeń są:
- Katarzyna Byczkowska: byczkowska@integart.com.pl
- Beata Wrona: wrona@integart.com.pl
Zapoznałem się z treścią oraz akceptuję wszelkie warunki niniejszego Regulaminu.
Data i podpis czytelny

………………………………………………………………..

Załącznik nr 1
do Regulaminu użytkowania samochodów, biorących udział w promocji „HP Latex on the move” z dnia 9 maja 2018r.,
Błonie, …………………………….

PROTOKÓŁ
Zdawczo — Odbiorczy -WZÓR

Przekazujący (w imieniu Organizatora): ……………………………………………………
Przejmujący ( w imieniu Użytkownika):………………………………………………………
Niniejszym, w dniu dzisiejszym, na zasadach określonych w Regulaminie użytkowania samochodów, biorących udział w
promocji „HP Latex on the move” z dnia 9 maja 2018r., poprzez podpisanie przedmiotowego protokołu, następuje
powierzenie użytkownikowi- przejmującemu, niżej wskazanego samochodu:
Charakterystyka samochodu:
marka i typ………………………………………………………………………………………………………
numer rejestracyjny………………………………………………………………………………………
numer identyfikacyjny pojazdu ……………………………………………………………………
rok produkcji……………………………………………………………………………………………………
pojemność silnika……………………………………………………………………………………………
stan paliwa………………………………………………………………………………………………………
stan licznika………………………………………………………………………………………………………
wyposażenie techniczne: ………………………………………………………………………………

1. Użytkownik niniejszym potwierdza odbiór:
a) wyżej wymienionego samochodu, bez jakichkolwiek zastrzeżeń;
b) dowodu rejestracyjnego - (oryginał)
2. Użytkownik potwierdza, że samochód odznacza się wszystkimi uzgodnionymi właściwościami.
3. Użytkownik potwierdza brak wad samochodu oraz pełną przydatność do umówionego użytku.
4. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że data niniejszego protokołu stanowi datę rozpoczęcia obowiązywania
Regulaminu użytkowania samochodów, biorących udział w promocji „HP Latex on the move” z dnia 9 maja 2018r.
uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Organizator-Przekazujący:

Użytkownik-Przejmujący:

Załącznik nr 3
do Regulaminu użytkowania samochodów, biorących udział w promocji „HP Latex on the move” z dnia 9 maja 2018r.,
Błonie, …………………………….

PROTOKÓŁ
Zwrotu samochodu- WZÓR

Przekazujący (w imieniu Użytkownika): ……………………………………………………
Przejmujący ( w imieniu Organizatora):………………………………………………………
Niniejszym, w dniu dzisiejszym, zgodnie z zasadami, określonymi w Regulaminie użytkowania samochodów, biorących
udział w promocji „HP Latex on the move” z dnia 9 maja 2018r.,
przekazuję, samochód marki Toyota
Typ / model:
silnik:
numer podwozia/ numer VIN
numer silnika
rok produkcji:
numer rejestracyjny
Przejmujący i Przekazujący zgodnie potwierdzają:
przebieg samochodu: ………………………………………………………………….
rzeczywisty stan samochodu ………………………………………………………….
zmiany dokonane w samochodzie: …………………………………………………….
inne: ………………………………………………………………………….…………………… ………………………………………………………………………………………………
Przejmujący i Przekazujący zgodnie oświadczają, iż występują pomiędzy nimi następujące rozbieżności co do stanu samochodu
lub innych danych dotyczących samochodu (szczegółowy opis z uwzględnieniem oświadczeń obu Stron):
……………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………

Użytkownik- Przekazujący:

…………………………….

Organizator-Przejmujący:

………………………………...

