Regulamin akcji „Sprawdzony – niekręcony”
/załącznik do umowy sprzedaży/

§ 1 [Definicje]
Na potrzeby niniejszego Regulaminu stosuje się następujące definicje:
1) „Akcja” – należy przez to rozumieć akcję „Sprawdzony – niekręcony”, w ramach której Gwarant
udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –
Kodeks cywilny i oświadcza oraz zapewnia, że auta oznaczone hasłem „Sprawdzony –
niekręcony” mają rzeczywisty przebieg zgodny ze stanem drogomierza, pod rygorem
określonym w niniejszym Regulaminie. Regulamin niniejszy stanowi oświadczenie
gwarancyjne.
2) „Gwarant” – należy przez to rozumieć ___________________________________ z siedzibą
_________________________.
3) „Dowód zafałszowania przebiegu” – należy przez to rozumieć następujące dokumenty:
a. Raport Historii Pojazdu Carfax, wydany w ramach Akcji i opatrzony jej logotypem;
b. wydruk z systemu AutoDNA, wydany w ramach Akcji i opatrzony jej logotypem;
c. zaświadczenie z serwisu danej marki posiadającego stosowną umowę autoryzacyjną
tej marki;
d. raport z serwisu HistoriaPojazdu.gov.pl;
e. zaświadczenie z kraju pochodzenia pojazdu o badaniu technicznym zawierające
wskazanie przebiegu pojazdu, stanowiące „świadectwo zdatności do ruchu
drogowego”, o którym mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu
drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę
2009/40/WE;
4) „Zafałszowany przebieg” – należy przez to rozumieć sytuację w której z dowodu
zafałszowanego przebiegu wynika, iż w okresie 12 miesięcy poprzedzających wydanie pojazdu
Kupującemu pojazd miał przebieg większy o co najmniej 10.000 (dziesięć tysięcy) kilometrów
niż wskazanie drogomierza pojazdu w chwili wydania pojazdu Kupującemu. W przypadku gdy
drogomierz pojazdu odmierza przebieg w innych jednostkach miary niż kilometry, wartość
przebiegu podaną w zdaniu poprzedzającym przelicza się na te jednostki miary.
5) „Kupującym” – należy rozumieć przez to osobę która nabyła auto od Gwaranta.

§ 2 [Gwarancja]
1. Gwarant zobowiązuje się w ramach Akcji, że w przypadku gdy w okresie obowiązywania
gwarancji Kupujący wykaże zafałszowany przebieg pojazdu na podstawie jednego z dowodów
o których mowa w §1 pkt 3, wówczas Kupującemu przysługuje łącznie prawo do:
a) zwrotu samochodu za pełnym zwrotem uiszczonej ceny,
b) otrzymania od Gwaranta kwoty 1.000 zł tytułem kary umownej.
2. W przypadku gdy Kupującym jest osoba nieprowadząca działalności gospodarczej wypłata kary
umownej, niezależnie od sposobu zapłaty za pojazd przy umowie sprzedaży, nastąpi
przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.
3. W przypadku gdy Kupującym jest osoba prowadząca działalność gospodarczą i umowa
sprzedaży była dokumentowana fakturą VAT, wypłata kary umownej, niezależnie od sposobu
zapłaty za pojazd przy umowie sprzedaży, nastąpi przelewem na wskazany przez Kupującego
rachunek bankowy, a Gwarant dokona korekty wystawionej faktury VAT.

4. W przypadku braku wskazania rachunku bankowego do zapłaty kary umownej, Gwarant
uprawniony jest do zobowiązania Kupującego do wskazania takiego rachunku w terminie 14
dni. Staje się wolny od zobowiązania wypłaty kary umownej po bezskutecznym upływie tego
terminu.

§ 3 [Rękojmia za wady i inne roszczenia Kupującego]
1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub innych przysługujących Kupującemu z mocy
prawa roszczeń.
2. W przypadku skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi
za wady rzeczy sprzedanej lub innych przysługujących Kupującemu roszczeń, których skutkiem
jest zapłata świadczenia pieniężnego przez Gwaranta na rzecz Kupującego, kara umowna o
której mowa w §2 zostanie zaliczona na poczet tego świadczenia.

§ 4 [Warunki Gwarancji]
1. Gwarancja obowiązuje na następujących łącznie spełnionych warunkach:
a) pojazd posiadający zafałszowany przebieg musi być przedstawiony wraz z
dokumentem zafałszowanego przebiegu Gwarantowi niezwłocznie po wykryciu faktu
zafałszowanego przebiegu, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) miesięcy od
dnia wydania auta Kupującemu,
b) pojazd posiadający zafałszowany przebieg nie może mieć przejechane w chwili
przedstawienia go Gwarantowi więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) kilometrów ponad
przebieg w dniu wydania pojazdu Kupującemu, przy czym w przypadku gdy drogomierz
pojazdu odmierza przebieg w innych jednostkach miary niż kilometry, wartość tę
przelicza się na te jednostki miary,
c) auto nie może nosić śladów używania i zużycia jak dla normalnego stanu wynikającego
z przebiegu i czasu pozostawania auta u Kupującego.
2. Uprawnionym z Gwarancji jest wyłącznie Kupujący. Gwarancja nie przechodzi na kolejnych
nabywców pojazdu.
3. Gwarant wyłącza możliwość przeniesienia uprawnień z Gwarancji na inny podmiot.
4. Gwarancja nie ma ograniczeń terytorialnych.

§ 5 [Rozstrzyganie sporów]
1. Strony będą dążyć do ugodowego załatwienia powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu
sporów.
2. Każda ze stron może oddać spór wynikający z niniejszego Regulaminu do postępowania
pojednawczego (mediacyjnego) do Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Stowarzyszeniu
Prawników Rynku Motoryzacyjnego (Mediacja i Arbitraż Sp. z o.o.), na co druga strona wyraża
zgodę.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu wymagające rozstrzygnięcia sądowego
strony oddadzą do Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Stowarzyszeniu Prawników Rynku
Motoryzacyjnego (Mediacja i Arbitraż Sp. z o.o.).
4. W przypadku gdy Kupującym jest konsument zawarcie niniejszej umowy uważa się za złożenie
przez Gwaranta oferty zapisu na sąd polubowny i rozstrzygnięcia sporu przez Centrum Mediacji
i Arbitrażu przy Stowarzyszeniu Prawników Rynku Motoryzacyjnego (Mediacja i Arbitraż Sp. z
o.o.), którą to ofertę następnie po ewentualnym powstaniu sporu Kupujący przyjmuje,

wszczynając postępowanie przed Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Stowarzyszeniu
Prawników Rynku Motoryzacyjnego (Mediacja i Arbitraż Sp. z o.o.), a strony wiąże zapis na sąd
polubowny w rozumieniu art. 1164(1) Kodeksu postępowania cywilnego.

W imieniu Gwaranta

W imieniu Kupującego

_______________________________

_______________________________

