
 

REGULAMIN PROMOCJI VERSO 

ANCA CARS oferuje Klientom możliwość najmu samochodu Toyota Verso na następujących warunkach: 

1. Okres najmu – zgodnie z ofertą przesłaną przez ANCA CARS. 

2. Wydanie samochodu w dniach 9 – 12 marca 2018 w Oddziale ANCA CARS w godzinach pracy Oddziału, po zawarciu umowy 

najmu. 

3. Zwrot samochodu w Oddziale ANCA CARS w godzinach pracy Oddziału, w ostatnim dniu okresu najmu. 

4. Wynajem bez limitu kilometrów. 

5. Brak opłaty przygotowawczej. 

6. Klient uiszcza czynsz najmu i depozyt (o ile nie zdecydował się na wykupienie zniesienia udziału własnego), z góry, 

przed wydaniem samochodu, zgodnie z ofertą ANCA CARS oraz Regulaminem rezerwacji samochodów (regulamin dostępny 

na stronie: http://ancacars.pl/oferta/warunki-wynajmu). 

7. W przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu przez Klienta, ANCA CARS nie dokonuje zwrotu środków za niewykorzystane 

dni najmu. 

8. W przypadku zwrotu przez Klienta samochodu po terminie zwrotu wskazanym w umowie najmu (termin oznacza dzień 

i godzinę zwrotu) – ANCA CARS przysługuje czynsz najmu za kolejne doby w wysokości ceny regularnej dla wynajmu 

samochodu krótkoterminowego bez limitu kilometrów (cennik wynajmu krótkoterminowego dostępny jest pod adresem: 

http://ancacars.pl/oferta/wynajem-krotkoterminowy). ANCA CARS, przewidując możliwość spóźnienia się Klienta ze zwrotem 

samochodu do 1 godziny, początek pierwszej doby najmu w cenie regularnej wyznacza na termin późniejszy o jedną godzinę 

w stosunku do terminu zwrotu. Czynsz najmu przysługuje ANCA CARS za każdą rozpoczętą dobę najmu. 

9. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajduje Regulamin rezerwacji 

samochodów. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu promocji i Regulaminu rezerwacji 

samochodów, rozstrzygające są warunki Regulaminu promocji. 

10. Jeżeli warunki Regulaminu promocji kształtują prawa lub obowiązki Klienta odmiennie od Ogólnych Warunków Usług ANCA 

CARS, pierwszeństwo mają warunki Regulaminu promocji. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami Regulaminu promocji a warunkami umowy najmu zawartej z klientem, 

rozstrzygające są postanowienia umowy najmu. 

12. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od rezerwacji samochodu na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. 

o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 ze zm.), zgodnie z art. 38 pkt 12 wskazanej ustawy. 

13. Promocja obowiązuje od 9 do 12 marca 2018, co oznacza, iż Umowa najmu samochodu powinna zostać zawarta w okresie 

obowiązywania Promocji. 
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Najemca (Klient) 
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