Regulamin Serwisu Poleasingowego Siemens Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
§1 [Przedmiot Regulaminu]
1.

2.

3.

Regulamin określa zasady prowadzenia przez Siemens Finance Sp. z o.o. serwisu
internetowego, w którym Siemens Finance Sp. z o.o. prezentuje nowe lub używane środki
trwałe, w tym pojazdy, maszyny i urządzenia, a Uczestnicy mogą składać Oferty Kupna
dotyczące prezentowanych środków trwałych („Serwis Poleasingowy”).
Usługi w ramach Serwisu Poleasingowego świadczone są wyłącznie na rzecz osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, niebędących konsumentami
w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
Usługi objęte niniejszym Regulaminem świadczone są przez Siemens Finance Sp. z o.o.
W celu świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem Siemens Finance Sp. z o.o.
może korzystać z usług podwykonawców.

§2 [Definicje]
Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:
Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Serwisu Poleasingowego Siemens Finance Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, stanowiący podstawę stosunku prawnego pomiędzy Uczestnikiem
a Organizatorem określającego zasady korzystania z Serwisu Poleasingowego;
Organizator – oznacza Siemens Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żupnicza 11,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000063579,
NIP: 526-020-87-63, REGON 012002567, z kapitałem zakładowym w wysokości 58.500.000,00
PLN;
Partner SF – oznacza podmiot inny niż Organizator, który jest Właścicielem Przedmiotu;
Właściciel Przedmiotu – oznacza Organizatora albo Partnera SF będącego właścicielem
Przedmiotu;
Uczestnik – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zarejestrowała się
w Serwisie Poleasingowym;
Sprzedający – oznacza Właściciela Przedmiotu, który zawarł lub na rzecz którego zawarto
Umowę Sprzedaży;
Oferent – oznacza Uczestnika, który złożył Ofertę Kupna w Serwisie Poleasingowym w ramach
zaproszenia do składania Ofert Kupna zamieszczonego w Serwisie Poleasingowym przez
Organizatora;
Kupujący – oznacza Uczestnika lub wskazaną przez niego osobę trzecią, która zawarła Umowę
Sprzedaży;
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.
121 z późn. zm.);
Serwis Poleasingowy – oznacza stronę internetową, dostępną pod adresem:
www.poleasingowa.pl, na której Organizator zamieszcza zaproszenia do składania Ofert Kupna
i który umożliwia Uczestnikom składanie Ofert Kupna;
Przedmiot – oznacza środek trwały, w tym pojazd, maszynę lub urządzenie prezentowane
w Serwisie Poleasigowym;;
Oferta Kupna – z zastrzeżeniem oferty złożonej w odpowiedzi na zaproszenie do składania
Oferta Kupna o statusie „spodziewane” oraz z zastrzeżeniem Oferty Kupna, o której mowa w §7
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pkt 3 Regulaminu, oznacza ofertę Oferenta na zakup Przedmiotu w rozumieniu art. 66 Kodeksu
cywilnego, zawierającą maksymalną cenę netto, za jaką deklaruje on zamiar nabycia Przedmiotu
wiążącą od momentu jej złożenia. Oferta Kupna złożona w odpowiedzi na zaproszenie do
składania Ofert Kupna o statusie „spodziewane” staje się wiążąca po otrzymaniu przez Oferenta
powiadomienia o zmianie statusu zaproszenia z „spodziewane” na „na sprzedaż”.
Wartość Szacowana Przedmiotu – oznacza szacowaną wartość Przedmiotu wskazaną w celach
informacyjnych w zaproszeniu do składania Ofert Kupna;
Dzień Roboczy – oznacza każdy dzień (inny niż sobota, niedziela lub święta), w którym
Organizator jest otwarty dla prowadzenia działalności gospodarczej w godzinach 9.00 – 17.00;
Umowa Sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży Przedmiotu;
Czas Przedłużenia Terminu Składania Ofert – oznacza czas, o który przedłużony zostaje
termin składania Ofert Kupna w przypadku, gdy Oferta Kupna zawierająca najwyższą cenę za
Przedmiot, albo modyfikacja złożonej uprzednio Oferty Kupna na Ofertę Kupna zawierającą
najwyższą cenę za Przedmiot, złożona zostanie w ciągu określonego w zaproszeniu do składania
Ofert Kupna okresu przed upływem terminu składania Ofert Kupna (okresu, który jest tożsamy
z Czasem Przedłużenia Terminu Składania Ofert). W takim przypadku termin składania Ofert
Kupna zostaje przedłużony o czas określony przez Organizatora w zaproszeniu do składania
Ofert Kupna, liczony od złożenia Oferty Kupna zawierającej najwyższą cenę za Przedmiot, albo
zmodyfikowania uprzednio złożonej Oferty Kupna na zawierającą najwyższą cenę za Przedmiot.
Czas ten zostaje automatycznie przedłużony i wskazany w zaproszeniu do składania Ofert Kupna
w sekcji „Termin składania ofert”. Procedura określona w zdaniach poprzedzających ma
odpowiednie zastosowanie do każdej kolejnej Oferty Kupna zawierającej najwyższą cenę za
Przedmiot, albo zmodyfikowania złożonej uprzednio Oferty Kupna na Ofertę Kupna zawierającą
najwyższą cenę za Przedmiot w ciągu przedłużonego terminu składania Ofert Kupna.
§3 [Rejestracja w Serwisie]
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Warunkiem złożenia Oferty Kupna jest zarejestrowanie się Uczestnika w Serwisie
Poleasingowym poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie treści
Regulaminu. W formularzu rejestracyjnym Uczestnik powinien wskazać dane osobowe
osoby fizycznej będącej osobą upoważnioną do składania wiążących oświadczeń woli
i działania w imieniu Uczestnika. W razie wątpliwości poczytuje się, że dokonanie rejestracji
na stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.poleasingowa.pl jednoznaczne jest
z zaakceptowaniem warunków Regulaminu oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego
postanowień.
Po dokonaniu rejestracji Uczestnik uzyskuje dostęp do Serwisu Poleasingowego poprzez
podanie prawidłowego loginu i hasła.
Uczestnik może również dokonać logowania do Serwisu Poleasingowego przy
wykorzystaniu jednego z kont w innym serwisie (Facebook, Google+).
Organizator zapewnia dostęp do Serwisu Poleasingowego w ramach bezpiecznego
połączenia, z zastosowaniem szyfrowania TLS v1.0 256 bit AES (2048 bit RSA/SHA)
Korzystanie z Serwisu Poleasingowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez
system teleinformatyczny Uczestnika następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. zastosowania przeglądarek (z włączoną obsługą javascript): Opera wersja co najmniej
12.15, Firefox wersja co najmniej 15, Chrome wersja co najmniej 20, Safari wersja co
najmniej 5.0, Internet Explorer wersja co najmniej 9.0;
b. zastosowania oprogramowania Adobe Acrobat Reader – aktualna wersja możliwa do
pobrania na stronie internetowej dostępnej pod adresem:
http://get.adobe.com/reader;
c. strona internetowa jest optymalizowana od rozdzielczości 1024px.
Uczestnik oświadcza i zobowiązuje się, że jego działania prowadzone w ramach Serwisu
Poleasingowego będą zgodne z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem oraz
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dobrymi obyczajami, a także, że nie będą naruszać praw i interesów Organizatora oraz praw
innych Uczestników.
7. Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Serwisie Poleasingowym. Uczestnik może dodać
do swojego konta w Serwisie Poleasingowym więcej niż jeden adres poczty elektronicznej
wymagany dla celów kontaktowych. Uczestnik może korzystać wyłącznie ze swojego konta
w Serwisie Poleasingowym. Zabronione jest korzystanie z kont innych Uczestników oraz
udostępnianie swojego konta podmiotom trzecim. Uczestnik zobowiązany jest do
zachowania w tajemnicy hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.
8. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik korzysta z Serwisu Poleasingowego w sposób
niezgodny z Regulaminem, Organizator może niezwłocznie zablokować czasowo lub na
stałe jego konto w Serwisie Poleasingowym, anulować wcześniej złożone Oferty Kupna
albo usunąć konto Uczestnika w Serwisie Poleasingowym, ma również prawo podjąć
wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
Dotyczy to w szczególności składania przez Oferenta Ofert Kupna bez pokrycia,
niewywiązywania się przez Oferenta z terminu płatności za Przedmiot, niedostarczania
w odpowiednim terminie wymaganych dokumentów, a także tworzenia fikcyjnych kont
Uczestnika w Serwisie Poleasingowym.
9. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Serwisu
Poleasingowego przy pomocy ważnego loginu oraz hasła. Zmiany ustawień dotyczących
powiadomień o nowych Przedmiotach dostępnych w Serwisie Poleasingowym oraz
o kategoriach Przedmiotów, których powiadomienia te mają dotyczyć mogą być
dokonywane wyłącznie przez Użytkownika w ramach jego konta w Serwisie
Poleasingowym.
10. Uczestnik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób
będących jego pracownikami, współpracownikami lub przedstawicielami, posługującymi
się hasłami dostępu lub identyfikatorami przydzielonymi Uczestnikowi.
11. Uczestnik ma obowiązek aktualizowania danych adresowych i kontaktowych
zarejestrowanych w Serwisie Poleasingowym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
Niedopełnienie tego obowiązku obciąża jedynie Uczestnika.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Uczestnika w każdym momencie.
Dane nieprawdziwe, niepełne lub ich niepomyślna weryfikacja uprawniają Organizatora do
zablokowania czasowo lub na stałe konta Uczestnika, anulowania wcześniej złożonych
Ofert Kupna, a także usunięcia konta Uczestnika w Serwisie Poleasingowym.
§4 [Przedmiot w zaproszeniu do składania Ofert Kupna]
1.

2.

Organizator może wskazać w zaproszeniu do składania Ofert Kupna lokalizację Przedmiotu
oraz dane kontaktowe przechowawcy Przedmiotu. Przed złożeniem Oferty Kupna,
Uczestnik jest zobowiązany, we własnym zakresie, skontaktować się z przechowawcą
w celu ustalenia terminu oględzin lub dokonania testów Przedmiotu oraz jest zobowiązany
do oględzin Przedmiotu poprzez dokładną weryfikację stanu technicznego, kompletności
wyposażenia oraz dokumentacji technicznej i serwisowej Przedmiotu. Przechowawca
Przedmiotu może uzależnić możliwość dokonania przez Uczestnika testów Przedmiotu od
złożenia oświadczenia o ponoszeniu odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe
z niewłaściwego testowania Przedmiotu, którego przykładowa treść stanowi Załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy lokalizacja Przedmiotu nie jest wskazana
w zaproszeniu do składania Ofert Kupna oraz nie są wskazane dane kontaktowe
przechowawcy Przedmiotu, wówczas Uczestnik powinien skontaktować się bezpośrednio
z Organizatorem poprzez formularz „Zadaj pytanie” dostępny na stronie internetowej
zawierającej zaproszenie do składania Ofert Kupna konkretnego Przedmiotu, w celu
udostępnienia danych dotyczących lokalizacji Przedmiotu oraz danych kontaktowych
przechowawcy.
Brak osobistego zapoznania się przez Uczestnika ze stanem technicznym, kompletnością
wyposażenia oraz dokumentacją techniczną i serwisową Przedmiotu, a także brak
możliwości uruchomienia Przedmiotu, nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń
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3.

4.
5.
6.

7.

Uczestnika względem Organizatora ani odpowiednio Partnera SF, praw do odstąpienia od
Umowy Sprzedaży z Organizatorem lub żądania obniżenia ceny Przedmiotu.
Z zastrzeżeniem §7 pkt 3, złożenie Oferty Kupna jest równoznaczne z potwierdzeniem, że
Oferent zapoznał się ze stanem technicznym, kompletnością wyposażenia oraz
dokumentacją techniczną i serwisową Przedmiotu, a w każdym wypadku, że akceptuje je
bezwarunkowo.
Organizator ani odpowiednio Partner SF nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub
gwarancji za wady Przedmiotu.
Organizator ani odpowiednio Partner SF nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte
Przedmiotu oraz nie uzupełnia ewentualnych braków Przedmiotu.
Organizator ani odpowiednio Partner SF nie pokrywa ani nie partycypuje w kosztach
poniesionych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w sprzedaży Przedmiotu,
a w szczególności z dojazdem do miejsca oględzin Przedmiotu, zabezpieczeniem transportu
lub załadunku oraz samym transportem i załadunkiem Przedmiotu.
Wszelkie informacje, opisy, zdjęcia, dane techniczne, ekspertyzy rzeczoznawców, protokoły
serwisowe itp. dotyczące Przedmiotu zamieszczone w Serwisie Poleasingowym nie
stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz mają charakter wyłącznie
poglądowy, a Organizator ani odpowiednio Partner SF nie ponosi odpowiedzialności za
wnioski, jakie na ich podstawie wyciągnie Uczestnik.

§5 [Zaproszenie do składania Ofert Kupna]
1.
2.
3.

4.

Organizator umieszcza w Serwisie Poleasingowym zaproszenia do składania Ofert Kupna.
Organizator może kierować zaproszenia do składania Ofert Kupna do zamkniętego grona
z góry określonych przez Organizatora adresatów.
Zaproszenie do składania Ofert Kupna może mieć status „spodziewane”.
Zaproszenie do składania Ofert Kupna może zawierać:
a. termin składania Ofert Kupna, z zastrzeżeniem, że termin składania Ofert Kupna może
być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora, może być również automatycznie
wydłużany o Czas Przedłużenia Terminu Składania Ofert, a po upłynięciu terminu
składania Ofert Kupna, może zostać ustalony przez Organizatora nowy termin;
w przypadku skrócenia terminu składania Ofert Kupna, Oferent niezwłocznie otrzymuje
powiadomienie o takim skróceniu poprzez wysłanie automatycznej wiadomości e-mail
na adres wskazany na koncie Uczestnika w Serwisie Poleasingowym.
b. wymagany okres związania Oferenta Ofertą Kupna;
c. opis Przedmiotu, z zastrzeżeniem, że może on opisywać Przedmiot w stanie
technicznym i kompletności innym niż w momencie zamieszczenia zaproszenia do
składania Ofert Kupna;
d. Wartość Szacowaną Przedmiotu;
e. ekspertyzę rzeczoznawcy dotyczącą Przedmiotu, z zastrzeżeniem, że może ona
opisywać Przedmiot w stanie technicznym i kompletności innym niż w momencie
zamieszczenia zaproszenia do składania Ofert Kupna;
f. wskazanie miejscowości, w której przechowywany jest Przedmiot, a w przypadku gdy
Przedmiot znajduje się w magazynie Organizatora, takie oznaczenie oraz adres
magazynu;
g. fotografie Przedmiotu, z zastrzeżeniem, że mogą one pokazywać Przedmiot w stanie
technicznym i kompletności innym niż w momencie zamieszczenia zaproszenia do
składania Ofert Kupna;
Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania się z zaproszenia do składania Ofert
Kupna niezależnie od statusu konkretnego zaproszenia i bez podawania przyczyn.

§6 [Obserwowanie zaproszenia do składania Ofert Kupna]
1.

Obserwowanie przez Uczestnika zaproszenia do składania Oferty Kupna oraz składanych
Ofert Kupna wymaga zalogowania się Uczestnika w Serwisie Poleasingowym.
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2.

3.

Uczestnik obserwujący zaproszenie do składania Ofert oraz składane Oferty Kupna,
z zastrzeżeniem § 7 pkt 8 Regulaminu, otrzymuje powiadomienia o zmianach statusów
zaproszenia do składania Ofert Kupna poprzez wysłanie automatycznej wiadomości e-mail
na adres wskazany na koncie Uczestnika w Serwisie Poleasingowym.
Uczestnik obserwujący zaproszenie do składania Ofert oraz składane Oferty Kupna może
w każdej chwili złożyć Ofertę Kupna na Przedmiot zgodnie z § 7 Regulaminu.

§7 [Oferta Kupna]
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Złożenie przez Uczestnika Oferty Kupna wymaga zalogowania się Uczestnika w Serwisie
Poleasingowym. Oferta Kupna składana jest na formularzu dostępnym w Serwisie
Poleasingowym.
Z zastrzeżeniem § 7 pkt 3-4 Regulaminu, Oferent związany jest każdą złożoną Ofertą Kupna
od dnia złożenia Oferty Kupna przez okres wskazany w zaproszeniu do składania Ofert
Kupna, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku modyfikacji złożonej przez Oferenta Oferty
Kupna, wiążąca jest Oferta Kupna w zmodyfikowanym kształcie. Oferent nie może złożyć
więcej niż jednej Oferty Kupna danego Przedmiotu. Dozwolone jest natomiast dowolne
modyfikowanie złożonej Oferty Kupna. W przypadku zmniejszenia lub wycofania Oferty
Kupna, Oferent będzie proszony o uzasadnienie swojej decyzji w odpowiednim formularzu.
Jeżeli w zaproszeniu do składania Ofert Kupna nie został wskazany okres związania
Oferenta Ofertą Kupna, uznaje się, że okres związania wynosi 30 dni od dnia złożenia
Oferty Kupna.
Organizator może warunkowo zwolnić Oferenta od związania złożoną Ofertą Kupna
w przypadku, kiedy Oferent powiadomi Organizatora przed złożeniem Oferty Kupna
o braku możliwości dokonania oględzin Przedmiotu przed złożeniem Oferty Kupna. Oferent
powiadomi Organizatora o takiej sytuacji za pomocą formularza kontaktowego dostępnego
w Serwisie Poleasingowym. Oświadczenie Organizatora o warunkowym zwolnieniu
Oferenta od związania złożoną Ofertą Kupna nastąpi poprzez wysłanie wiadomości pocztą
elektroniczną na adres wskazany na koncie Uczestnika w Serwisie Poleasingowym.
Oferta Kupna złożona w odpowiedzi na zaproszenie do składania Ofert Kupna o statusie
„spodziewane” wiąże Oferenta na warunkach określonych w §7 pkt 10 lit a.
Ofertę Kupna należy złożyć w terminie oznaczonym przez Organizatora w zaproszeniu do
składania Ofert Kupna.
Cena za Przedmiot określona w Ofercie Kupna stanowi cenę netto, niezawierającą podatku
VAT. Cena za Przedmiot określona w Ofercie Kupna może być wyrażona w jednej
z następujących walut: złoty (PLN) lub euro (EUR), w zależności od tego, która z nich została
wskazana w zaproszeniu do składania Ofert Kupna. W przypadku zaproszeń do składania
Ofert Kupna dotyczących Przedmiotów, których właścicielem jest Organizator, gdy
Kupujący będzie chciał uiścić cenę sprzedaży Przedmiotu w jednej z walut wymienionych
w zdaniu poprzednim (odpowiednio PLN albo EUR), będącej inną walutą niż wskazana
w zaproszeniu do składania Ofert Kupna, ostateczną ceną sprzedaży Przedmiotu będzie
cena określona w Ofercie Kupna przeliczona według aktualnego średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień składania Ofert Kupna, albo innego kursu
ustalonego indywidualnie pomiędzy Organizatorem a Kupującym. W przypadku zaproszeń
do składania Ofert Kupna dotyczących Przedmiotów, których właścicielem jest Partner SF,
wymagana jest każdorazowa zgoda Partnera SF na zmianę waluty zapłaty ceny za
Przedmiot.
Organizator może wskazać w Serwisie Poleasingowym Oferty Kupna ze wskazaniem
oferowanej ceny oraz terminu złożenia Oferty Kupna oraz z jednoczesnym zaszyfrowaniem
loginu Oferenta poprzez podanie tylko pierwszej i ostatniej litery loginu.
Oferent, który złożył Ofertę Kupna zawierającą najwyższą cenę za Przedmiot, otrzymuje
informację, poprzez wysłanie automatycznej wiadomości e-mail, że wpłynęła Oferta Kupna
zawierająca cenę za Przedmiot wyższą niż cena zaproponowana przez tego Oferenta.
Po upływie terminu składania Ofert Kupna Organizator – w odniesieniu do Przedmiotu
będącego własnością Organizatora albo Partner SF za pośrednictwem Organizatora –
w odniesieniu do Przedmiotu będącego własnością Partnera SF może: dokonać wyboru
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Oferty Kupna złożonej przez danego Oferenta, przedłużyć termin składania Ofert Kupna,
ponownie zaprosić do składania Ofert Kupna Przedmiotu albo wycofać Przedmiot z Serwisu
Poleasingowego.
10. Zaproszenie do składania Ofert Kupna może otrzymać następujące statusy:
a. „spodziewane” – oznacza, że zaproszenie do składania Ofert Kupna powinno
w niedługim czasie uzyskać status „na sprzedaż”. Oferta Kupna złożona w odpowiedzi na
zaproszenie o statusie „spodziewane” staje się wiążąca po otrzymaniu przez Oferenta
powiadomienia o zmianie statusu danego ogłoszenia z „spodziewane” na „na sprzedaż”.
b. „na sprzedaż” – oznacza, że Organizator lub odpowiednio Partner SF oczekuje na Oferty
Kupna.
c. „oczekujące na decyzję” – oznacza, że upłynął termin składania Ofert Kupna
a Właściciel Przedmiotu przystąpił do analizy Ofert Kupna.
d. „oczekujące na zapłatę” – oznacza, że Organizator wysłał informację do Oferenta,
który złożył daną Ofertę Kupna zgodnie z § 8 pkt 1 i oczekuje na finalizację transakcji.
e. „sprzedane” – oznacza, że Umowa Sprzedaży została zawarta oraz odpowiednio
Organizator albo Partner SF otrzymał cenę za Przedmiot.
11. W przypadku zmiany statusu zaproszenia do składania Ofert Kupna, Organizator informuje
Oferenta, który złożył Ofertę Kupna w odpowiedzi na dane zaproszenie do składania Ofert
Kupna poprzez wysłanie automatycznej wiadomości e-mail na adres wskazany na koncie
Uczestnika w Serwisie Poleasingowym.
§8 [Zawarcie Umowy Sprzedaży]
1.

2.
3.

4.

W przypadku, gdy po upływie terminu składania Ofert Kupna, Organizator albo
odpowiednio Partner SF jest zainteresowany prowadzeniem rozmów w celu sfinalizowania
transakcji oraz zawarcia Umowy Sprzedaży z danym Oferentem, Organizator informuje
tego Oferenta w imieniu własnym albo Partnera SF o takim zainteresowaniu poprzez
wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres wskazany na koncie Uczestnika
w Serwisie Poleasingowym. Wysłanie wyżej wskazanej wiadomości nie stanowi przyjęcia
Oferty Kupna.
Organizator ani odpowiednio Partner SF nie jest zobowiązany do podawania kryteriów
wyboru Oferenta, z którym chce kontynuować rozmowy w celu sfinalizowania transakcji
oraz zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej Przedmiotu.
Oferent, który otrzymał wiadomość email, o której mowa w § 8 pkt 1 Regulaminu, ma
obowiązek skontaktować się z Organizatorem w ciągu 1 Dnia Roboczego od chwili wysłania
do niego tej informacji poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w Serwisie
Poleasingowym, w celu zawarcia Umowy Sprzedaży przedstawiając w tym terminie
Organizatorowi dane do faktury wraz z dokumentami rejestrowymi Oferenta (wypis
z CEIDG lub KRS, aktualny NIP i REGON lub ich odpowiedniki dla podmiotu
zarejestrowanego zagranicą) oraz inne dokumenty i informacje wymagane do zawarcia
Umowy Sprzedaży a wskazane w wiadomości email, o której mowa w § 8 pkt 1 Regulaminu,
z zastrzeżeniem § 8 pkt 17. Kopie dokumentów, o których mowa powyżej, Oferent ma
obowiązek wgrać na Serwis Poleasingowy poprzez panel Uczestnika w Serwisie
Poleasingowym.
W przypadku gdy Oferent złożył Ofertę Kupna w imieniu własnym, jednakże Umowę
Sprzedaży miałby zawrzeć podmiot inny niż Oferent, informacja ta łącznie z wszelkim
danymi dotyczącymi tego podmiotu będzie przekazana na zasadach określonych w § 8 pkt.
3 Regulaminu. Łącznie z powyżej wskazanymi informacjami Oferent wskaże czy będzie
reprezentował podmiot trzeci w procesie zmierzającym do zawarcia Umowy Sprzedaży,
zawarciu oraz wykonaniu Umowy Sprzedaży czy też Organizator powinien prowadzić ten
proces bezpośrednio z podmiotem trzecim. W przypadku gdy Oferent będzie reprezentował
podmiot trzeci w procesie zmierzającym do zawarcia Umowy Sprzedaży, zawarcia
i wykonania Umowy Sprzedaży, dalsze postanowienia Regulaminu w tym zakresie mają
odpowiednie zastosowanie do Oferenta. W przypadku gdy Organizator będzie prowadzić
ten proces bezpośrednio z podmiotem trzecim, dalsze postanowienia Regulaminu w tym
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5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

zakresie nie mają zastosowania do Oferenta. Niezależnie od przypadku, Oferent
zobowiązuje się na zasadzie art. 391 kodeksu cywilnego do zapewnienia, aby proces
zmierzający do zawarcia Umowy Sprzedaży a także zawarcie i wykonanie Umowy
Sprzedaży odbywały się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i na warunkach
określonych w Ofercie Kupna. Oferent odpowiedzialny jest za szkodę jaką Organizator lub
odpowiednio Partner SF może ponieść przez to, że wskazana przez Oferenta osoba trzecia
nie wywiązuje się z tych obowiązków.
Po pozytywnej weryfikacji danych przesłanych przez Oferenta zgodnie z § 8 pkt 3
Regulaminu, pod względem wymogów prawnych oraz zgodności z regulacjami
wewnętrznymi Organizatora, Organizator przesyła Oferentowi pocztą elektroniczną
informacje dotyczące sposobu zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej Przedmiotu.
Umowa Sprzedaży zostanie zawarta z chwilą złożenia podpisu przez osoby uprawnione do
działania w imieniu lub na rzecz Właściciela Przedmiotu, jako ostatniej ze stron,
z zachowaniem zasad określonych w niniejszym ustępie. Zawarcie, uzupełnienie lub
zmiana Umowy Sprzedaży pod rygorem nieważności wymaga (i) złożenia przez strony
podpisu elektronicznego na dokumencie obejmującym treść oświadczeń woli stron
udostępnionym przez Organizatora Oferentowi za pośrednictwem wybranego przez
Organizatora serwisu internetowego, lub (ii) złożenia przez strony oświadczeń woli w
formie pisemnej, lub (iii) zachowania formy czynności prawnej innej niż wymienione
powyżej, jaką bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają dla zachowania jej
ważności. Skuteczność zawarcia, uzupełnienia lub zmiany Umowy Sprzedaży będzie
zachowana także wówczas, jeżeli podpis strony zostanie złożony w innej formie aniżeli
podpis złożony przez drugą stronę, z zachowaniem form podpisów przewidzianych w
niniejszym ustępie oraz z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Oferent zobowiązany jest w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania informacji, o której
mowa w § 8 ust. 5 Regulaminu do (i) dostarczenia do Organizatora podpisanej Umowy
Sprzedaży (w razie złożenia oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży przez Oferenta
w formie pisemnej) lub (ii) podpisania Umowy Sprzedaży przy wykorzystaniu podpisu
elektronicznego (w razie zawierania Umowy Sprzedaży poprzez serwis internetowy,
o którym mowa w § 8 ust. 6 Regulaminu).
Cena za Przedmiot wskazana w Umowie Sprzedaży zostanie zapłacona na rachunek
bankowy odpowiednio Organizatora albo Partnera SF wskazany w Umowie Sprzedaży
w terminie wskazanym w Umowie Sprzedaży.
Do czasu zawarcia Umowy Sprzedaży oraz zapłaty całości ceny za Przedmiot, Przedmiot
pozostaje własnością Właściciela Przedmiotu, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Podpisanie Umowy Sprzedaży przez Właściciela Przedmiotu lub na jego rzecz jest
momentem związania stron warunkami sprzedaży Przedmiotu. Żadna wcześniejsza
informacja udzielona ani dokumenty przesyłane Uczestnikowi przez Organizatora albo
Partnera SF nie stanowią przyjęcia Oferty Kupna ani wiążącego zobowiązania Organizatora
albo Partnera SF.
Organizator lub odpowiednio Partner SF wystawi Kupującemu fakturę VAT na Przedmiot
po zawarciu Umowy Sprzedaży, zgodnie z jej postanowieniami i zaksięgowaniu ceny za
Przedmiot na rachunku bankowym Organizatora albo Partnera SF, chyba że Umowa
Sprzedaży stanowi inaczej. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur
elektronicznych, co oznacza zgodę na wystawianie i udostępnianie w formie elektronicznej
faktur oraz korekt faktur z tytułu Umowy Sprzedaży na adres poczty elektronicznej
wskazany na koncie Uczestnika w Serwisie Poleasingowym.
Podmiot uiszczający cenę za Przedmiot musi być tożsamy z podmiotem, którego dane
zamieszcza się w treści Umowy Sprzedaży oraz na fakturze VAT dokumentującej sprzedaż,
a jego dane muszą zostać potwierdzone poprzez okazanie dokumentów rejestrowych
określonych w § 8 pkt 3 Regulaminu.
Przedmiot zostanie wydany Kupującemu po zawarciu Umowy Sprzedaży w terminie tam
wskazanym, jednakże nie wcześniej niż po zaksięgowaniu na rachunku bankowym
Organizatora albo Partnera SF wpłaty ceny za Przedmiot zgodnie z Umową Sprzedaży oraz
wykonania przez Kupującego jednej z czynności, o których mowa w § 8 pkt. 7 Regulaminu.
Za zgodą Organizatora i Partnera SF wpłata ceny za Przedmiot będący własnością Partnera
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14.

15.

16.

17.

18.

SF może być dokonana na rachunek bankowy Organizatora, o czym Kupujący zostanie
uprzednio poinformowany i co zostanie wyraźnie zaznaczone w Umowie Sprzedaży.
W przypadku nieodebrania Przedmiotu przez Kupującego w terminie określonym w § 8 pkt
11 Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za
przechowanie lub obciążenia Kupującego kosztami poniesionymi przez Organizatora albo
odpowiednio Partnera SF w związku z opóźnieniem w odebraniu Przedmiotu. Ryzyko utraty
lub uszkodzenia Przedmiotu spoczywają na Kupującym od dnia wskazanego w Umowie
Sprzedaży.
Odbioru Przedmiotu dokonać może Kupujący bądź upoważniona przez niego osoba. Wzór
upoważnienia jest udostępniany Kupującemu w Serwisie Poleasingowym,
a w szczególnych przypadkach wysyłany jest do Kupującego na adres poczty elektronicznej
wskazany na koncie Uczestnika w Serwisie Poleasingowym. Do wygenerowania wzoru
upoważnienia, Kupujący wprowadzi do systemu następujące dane odbierającego
w formularzu („Dane do odbioru”): imię i nazwisko, serię i numer dowodu tożsamości,
obywatelstwo, numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku braku numeru PESEL,
państwo urodzenia oraz planowaną datę odbioru Przedmiotu (w przypadku osoby
fizycznej) lub nazwy (firmy), formy organizacyjnej, adresu siedziby lub adresu prowadzenia
działalności, NIP (a w przypadku braku takiego numeru - państwa rejestracji, rejestru
handlowego oraz numeru i daty rejestracji) oraz planowaną datę odbioru Przedmiotu (w
przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej). Kupujący zobowiązuje się do dodatkowego potwierdzenia udzielonego
upoważnienia za pośrednictwem wybranego przez Organizatora serwisu internetowego
lub na żądanie Organizatora do doręczenia oryginału upoważnienia na adres wskazany
przez Organizatora najpóźniej przed dniem odbioru Przedmiotu. W razie wątpliwości co do
przedstawionych dokumentów lub danych, o których mowa w niniejszym punkcie,
Organizator zastrzega sobie możliwość żądania od Kupującego dodatkowych danych lub
informacji osoby upoważnionej do odbioru Przedmiotu pod rygorem odmowy wydania
Przedmiotu.
W przypadku niewywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku Oferenta lub Kupującego
określonego w § 8 Regulaminu, Organizator może zaprzestać podejmowania dalszych
czynności zmierzających do finalizacji transakcji, dokonać wyboru Oferty Kupna złożonej
przez innego Oferenta, ponownie zaprosić do składania Ofert Kupna Przedmiotu, anulować
złożoną przez Oferenta Ofertę Kupna albo wycofać Przedmiot z Serwisu Poleasingowego,
a także Organizator zastrzega sobie możliwość zablokowania czasowo lub na stałe konta
Oferenta lub nie brania pod uwagę jego Ofert Kupna składanych w przyszłości.
Organizator lub odpowiednio Partner SF zastrzega sobie prawo rezygnacji z zawarcia
Umowy Sprzedaży, jak i odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku, gdy z przyczyn
niezależnych od Organizatora lub odpowiednio Partnera SF wydanie Przedmiotu stanie się
niemożliwe albo znacznie utrudnione lub z powodu niewykonywania lub nienależytego
wykonywania przez Uczestnika obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub
Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych do dnia powzięcia wiadomości o takiej
przyczynie.
Uczestnik zobowiązuje się na każde żądanie Organizatora do uzupełnienia danych
w Serwisie Poleasingowym dotyczących beneficjenta/ów rzeczywistego/ych, w tym do
złożenia stosownych oświadczeń lub przedłożenia Organizatorowi dokumentów w celu
realizacji obowiązków nałożonych na Organizatora przez ustawę z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz.
723 ze zm.), a w szczególności dokumentów rejestrowych prowadzonej działalności
gospodarczej (m.in. wpis do CEIDG lub KRS oraz NIP i Regon) oraz dokumentów
identyfikujących osoby reprezentujące Uczestnika (m.in. imię, nazwisko, numeru PESEL lub
daty urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, państwa urodzenia) lub osób
upoważnionych do działania w imieniu Uczestnika (m.in. imię, nazwisko, obywatelstwo,
numer PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, państwa
urodzenia, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość). Uczestnik zobowiązuje
się do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o jakichkolwiek zmianach co do
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beneficjenta/ów rzeczywistego/ych lub charakteru prowadzonej działalności i dostarczenia
odpowiednich informacji i dokumentów w tym zakresie.
19. Proces zmierzający do zawarcia Umowy Sprzedaży po wysłaniu wiadomości, o której mowa
w § 8 pkt 1 jest co do zasady dalej procedowany przy pośrednictwie Organizatora, co
w szczególności dotyczy dalszego kontaktu z Oferentem oraz przygotowania
i udostępniania w Serwisie Poleasingowym dokumentacji sprzedażowej. W przypadku
innych ustaleń pomiędzy Organizatorem a Partnerem SF w tym zakresie, Oferent zostanie
o tym poinformowany w wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim.
20. W przypadku samodzielnego prowadzenia przez Partnera SF procesu zmierzającego do
zawarcia Umowy Sprzedaży, Oferent jest zobowiązany do informowania Organizatora
o statusie danej transakcji na prośbę Organizatora.
§9 [Reklamacje]
1.

2.
3.
4.

5.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Poleasingowego należy składać pisemnie
na adres: Siemens Finance Sp. z o.o. Kierownik Działu Zarządzania Aktywami, ul. Żupnicza
11, 03-821 Warszawa, bądź przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie
Poleasingowym na stronie internetowej zawierającej zaproszenie do składania Ofert Kupna
konkretnego Przedmiotu.
Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę Uczestnika, login, jak również dokładny
opis i powód reklamacji.
Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 Dni Roboczych od dnia jej otrzymania oraz
informuje niezwłocznie Uczestnika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej
rozpatrzenia.
W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,
Organizator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej
uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przedłuża okres rozpatrywania
reklamacji.
Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie
będą przez Organizatora rozpatrywane.

§10 [Ochrona danych osobowych]
1.

2.

3.

4.
5.

Informacje dotyczące Uczestników będących osobami fizycznymi oraz dotyczące osób
upoważnionych/kontaktowych ze strony Uczestników, mające charakter danych
osobowych, przetwarzane są przez Organizatora – jako administratora danych – w celach
związanych z realizacją Umowy Sprzedaży z Organizatorem oraz w celach związanych ze
świadczeniem usług objętych Regulaminem.
Organizator przetwarza informacje dotyczące Uczestników, w tym informacje mające
charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn.
zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych,
prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania
i usunięcia. W przypadku jednakże usunięcia danych warunkujących korzystanie z Serwisu
Poleasingowego lub usług określonych w niniejszym Regulaminie osoba ta traci możliwość
korzystania z nich.
Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Uczestnika znajdują się
na stronie internetowej Serwisu Poleasingowego poświęconej Polityce prywatności.
Organizator wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych
z korzystaniem z Serwisu Poleasingowego przez Uczestnika. Pliki cookies umożliwiają
zidentyfikowanie komputera Uczestnika, w celu zapewnienia w szczególności, że jego
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6.

konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawny login
i przyporządkowane mu hasło.
W Serwisie Poleasingowym stosowane są wtyczki, które umożliwiają zalogowanie się do
Serwisu Poleasingowego poprzez konto założone na portalach Facebook, Google+.
Logowanie poprzez konta tych portali wiąże się z koniecznością udostępnienia
Organizatorowi adresu e-mail lub innych danych wykorzystywanych przez Uczestnika na
tych portalach w celu zalogowania się do nich. Logowanie dokonywane za pomocą ww.
wtyczek oznacza konieczność nawiązania połączenia z serwerami wybranego portalu.
Zastosowanie przez Uczestnika narzędzi blokujących nawiązywanie takiego połączenia
może uniemożliwić poprawne logowanie do Serwisu Poleasingowego w opisany powyżej
sposób. Administratorzy serwisów Facebook, Google+ jako dostawcy narzędzi w postaci
wtyczek są za nie wyłącznie odpowiedzialni. Organizator nie ma wpływu na ilość danych
wykorzystywanych i gromadzonych przez poszczególnych dostawców wtyczek.
Organizator nie szyfruje i nie zapisuje haseł do ww. portali we własnym zakresie.

§11 [Odpowiedzialność Organizatora]
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie lub niewykonanie przez Partnera SF
zobowiązań wynikających z zawarcia przez Uczestnika Umowy Sprzedaży z Partnerem SF,
a w szczególności za:
a. jakość, bezpieczeństwo i dostępność Przedmiotów należących do Partnera SF,
b. rzetelność, dokładność i prawdziwość opisów Przedmiotów należących do Partnera SF,
c. możliwość sprzedaży Przedmiotów należących do Partnera SF,
d. nie zawarcie przez Partnera SF Umowy Sprzedaży, niezależnie od przyczyn.
§12 [Postanowienia końcowe]
1.

2.

3.

4.

Uczestnik może zrezygnować z korzystania z Serwisu Poleasingowego poprzez złożenie
pisemnego oświadczenia i przesłanie go na adres: Dział Zarządzania Aktywami, Siemens
Finance Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa. Rezygnacja z korzystania z Serwisu
Poleasingowego jest skuteczna na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu, w którym Organizator otrzymał oświadczenie Uczestnika o rezygnacji, chyba że
Uczestnik złożył Ofertę Kupna, wówczas rezygnacja jest skuteczna z upływem okresu
związania Oferenta Ofertą Kupna, pod warunkiem, że nie otrzymał wiadomości email,
o której mowa w § 8 pkt 1 Regulaminu. Rezygnacja z korzystania z Serwisu Poleasingowego
może nastąpić także poprzez samodzielne usunięcie konta w Serwisie Poleasingowym
przez samego Uczestnika poprzez panel Uczestnika w Serwisie Poleasingowym.
Z zastrzeżeniem § 12 pkt 3 Regulaminu, Organizator może zaprzestać świadczenia usług w
ramach Serwisu Poleasingowego, w każdym czasie i z dowolnych przyczyn. Zaprzestanie
świadczenia usług w ramach Serwisu Poleasingowego jest skuteczne na koniec miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Organizator zawiadomił o tym
Uczestników poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adresy wskazane na
kontach Uczestników w Serwisie Poleasingowym.
Do momentu zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z § 8 pkt 6 Regulaminu, Organizator ma
prawo w imieniu własnym albo w imieniu lub na rzecz Partnera SF do zmiany lub wycofania
zaproszenia do składania Ofert Kupna lub do poinformowania o zaprzestaniu prowadzenia
rozmów w celu sfinalizowania transakcji oraz zawarcia Umowy Sprzedaży, o których mowa
w § 8 pkt 1 Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyn.
Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za nieprawidłowe działanie Serwisu
Poleasingowego powstałe z winy umyślnej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Poleasingowego wynikające z przyczyn
technicznych, jak również za pomyłkowe lub przypadkowe przerwanie, zawieszenie czy też
wcześniejsze zakończenie sprzedaży, jak również za to, że Uczestnik z powodów
niezależnych od Organizatora nie otrzyma automatycznego powiadomienia e-mail
wysyłanego przez Serwis Poleasingowy.

10

5.

Organizator zastrzega, że Serwis Poleasingowy stanowi przedmiot praw wyłącznych
Organizatora.
6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
7. Wszelkie spory związane z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
Regulaminu oraz Umów Sprzedaży, zawieranych na podstawie Regulaminu, rozstrzyga sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.
8. Regulamin został sporządzony w polskiej i angielskiej wersji językowej. W przypadku
jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami Regulaminu, polska wersja językowa jest
wiążąca.
9. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2019 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość
zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym czasie, przy czym zmiany takie nie
wywołują skutku względem Ofert Kupna, które zostały złożone przed taką zmianą.
10. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych
w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia usług
w ramach Serwisu Poleasingowego.
11. Organizator zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronach
internetowych Serwisu Poleasingowego lub poprzez zamieszczenie informacji
bezpośrednio w panelu konta Uczestnika w Serwisie Poleasingowym. Doręczenie tekstu
Regulaminu po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego
Regulaminu na stronach internetowych Serwisu Poleasingowego.
Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Organizatora,
który to termin nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia nowej treści
Regulaminu. Korzystanie z Serwisu Poleasingowego przez Uczestnika po dacie wejścia w życie
nowej treści Regulaminu w razie wątpliwości uznaje się za jednoznaczne z zaakceptowaniem
warunków nowego Regulaminu oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
Załącznik nr 1
Oświadczenie

Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność, związaną ze spowodowanymi przeze
mnie szkodami powstałymi w wyniku niewłaściwego testowania sprzętu/urządzenia
............................, o numerze przedmiotu …..................... , a w szczególności zobowiązuję się
do niezwłocznego ich pokrycia.
Przyjmuję również do wiadomości, iż firma (Przechowawca) ………………….……, nie ponosi
odpowiedzialności za uruchomienie sprzętów w przypadku starych i rozładowanych
akumulatorów.
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