
Regulamin promocji „Black Friday” 

Niniejszy Regulamin określa zasady promocji najmu samochodów. Ofertą objęte są wszystkie 

samochody spalinowe dostępne na stronie arval.pl. Promocja polega na obniżeniu ceny raty za 

najem samochodu o kwotę 50 zł netto miesięcznie. Promocją objęta jest nieograniczona liczba 

samochodów. 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem Akcji Promocyjnej “Black Friday” (dalej „Promocja”) jest: Arval Service 

Lease sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000029819, kapitał zakładowy 11.500.00 zł, NIP 

521-30-33-865, REGON 016096737, zwana dalej „Organizatorem”. 

1.2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, prawa 

i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji. Warunki uczestnictwa określa wyłącznie 

Regulamin, a wszelkie inne materiały mają jedynie charakter informacyjny. 

1.3. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną 

zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 

1.4. Promocja ma charakter ogólnopolski i obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

2. Warunki i czas trwania Promocji 

2.1. Promocja obejmuje wszystkie pojazdy z silnikiem spalinowym nie objęte wcześniej promocją 

dostępne na stronie internetowej arval.pl. Promocja nie dotyczy pojazdów elektrycznych. 

2.2. Warunkiem udziału w Promocji jest: 

1) Złożenie zamówienia na wynajem auta spalinowego na okres od 36 do 60 miesięcy dostępnego 

na stronie arval.pl w okresie od: 26 listopada 2021 do 28 listopada 2021 do godziny 23:59. 

2) Podpisanie wszelkich dokumentów wymaganych do wydania pojazdu do końca listopada 2021r.  

2.3. Dostępność produktów i usług oraz warunki finansowania uzależnione są od wyniku analizy 

zdolności kredytowej na podstawie przekazanych przez Uczestnika informacji.  

2.4. Udział w Promocji jest dobrowolny. 

 



3. Reklamacje  

 

3.1. Uczestnik Promocji może zgłaszać reklamacje na adres e-mail: retail@arval.pl które rozpatruje 

Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, odpowiedź 

zostanie udzielona na adres e-mail Uczestnika Promocji, wskazany w Deklaracji zgłoszenia.  
 

3.2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji oraz nazwę, adres, NIP i 

adres email działalności gospodarczej, w której zatrudniony jest Uczestnik Promocji oraz opis 

i powód reklamacji. 
 

3.3. Postępowanie reklamacyjne Organizatora nie wyłącza roszczeń uczestnika Promocji 

przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  

 

4. 5. Postanowienia końcowe 

4.1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2021 roku. 

4.2. Organizator zastrzega, że w granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa będzie mógł 

skorzystać z możliwości skrócenia czasu trwania Promocji, po uprzednim umieszczeniu 

informacji na stronie internetowej arval.pl, oraz do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian 

danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów bądź 

całkowitego usunięcia opublikowanych warunków lub usług w każdym czasie (w całości lub w 

części) przed czasem zakończenia Promocji, z zastrzeżeniem, że skrócenie czasu trwania 

Promocji nie będzie miało negatywnych konsekwencji w stosunku do uprawnień Uczestnika 

nabytych podczas trwania Promocji. 

4.3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Promocji wynikających z 

nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad 

Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z 

Promocji informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości wraz z uzasadnieniem na 

adres e-mail Uczestnika. 

4.4. Wszelkie dodatkowe informacje o Promocji, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik 

Promocji może uzyskać wysyłając e-mail na adres: retail@arval.pl  

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w trakcie jej trwania, z 

zastrzeżeniem, że nie będzie to miało negatywnych konsekwencji w stosunku do uprawnień 

Uczestnika nabytych podczas trwania Promocji. Każda zmiana Regulaminu podana zostanie do 

wiadomości Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego 

Regulaminu na stronie internetowej arval.pl. 

4.6. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych Regulaminem mają 

zastosowanie przepisy prawa polskiego. W razie sprzeczności postanowień niniejszego 

regulaminu z przepisami bezwzględnie obowiązującymi w miejsce tych postanowień 

regulaminu obowiązują postanowienia przepisów bezwzględnie obowiązujących.  


