
REGULAMIN PROGRAMU  
„KDM” 

Kupujesz- Testujesz- Decydujesz 
 
 
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
Organizator programu 
Organizatorem programu „KDM” jest autoryzowany dealer Hondy Żagiel Auto sp. z  o.o. z siedzibą w 
Lublinie, ul. Roztocze 4, zwanym w dalszej części regulaminu Żagiel Auto. 
 

§ 2 
Cel programu 
Program został przygotowany w celu zapewnienia Nabywcom nowych samochodów marki Honda 
oferowanych przez Żagiel Auto możliwości ich zwrotu w razie braku satysfakcji z ich użytkowania. 
 

§ 3 
Zakres programu 
Programem „KDM” objęte są wybrane modele nowych samochodów marki Honda znajdujące się w 
ofercie Żagiel Auto.  
 

§ 4 
 

Określenie prawa Nabywcy do zwrotu zakupionego samochodu 
Żagiel Auto zapewnia dobrą jakość oferowanych samochodów oraz prawo Nabywcy do ich zwrotu, 
jeżeli ich walory użytkowe nie są dla Nabywcy z jakichkolwiek powodów satysfakcjonujące.  
 

§ 5 
 

Określenie podmiotów uprawnionych do udziału w programie 
Za Nabywcę uważa się każdą osobę fizyczną (w tym prowadząca działalność gospodarczą), która 
zakupiła w Żagiel Auto  samochód marki HONDA. 
 

§ 6 
 

Obowiązek zwrotu rabatów, ulg i innych korzyści 
Nabywca korzystający z niniejszego programu nabywa auto w cenie katalogowej z uwzględnieniem 
rabatów i dodatkowego wyposażenia oferowanego przez producenta. Wyłączeniu podlega 
promocyjne ubezpieczenie.  
 
 
II. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZWROTU AUTA 
 

§ 7 
Czas zakupu samochodu 
Warunkiem skorzystania przez nabywcę z programu „KDM” jest zakupienie w Żagiel Auto samochodu 
marki Honda w terminie od dnia  1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 
 

§ 8 
Określenia daty zakupu 
Przez datę zakupu uważa się dzień, w którym Nabywca dokonał odbioru pojazdu na podstawie 
protokołu przekazania. 
 
 



 
 
 
 

§ 9 
Termin i miejsce zwrotu samochodu 
Nabywca, aby skorzystać z prawa o jakim mowa w § 4 regulaminu dostarcza na własny koszt 
samochód z przebiegiem nie większym niż 1500 km oraz nie później niż do 7 dnia roboczego od daty 
jego wydania. 
 

§ 10 
Stan zwracanego samochodu 
Nabywca zwraca auto w stanie nieuszkodzonym, bez zarysowań i śladów zniszczeń wraz ze 
wszystkimi akcesoriami będącymi na wyposażeniu oryginalnie zakupionego samochodu. 
W zwracanym samochodzie obowiązuje podczas jego użytkowania całkowity zakaz palenia tytoniu. 
 
 

§ 11 
Opis przyczyny zwrotu 
Do zwracanego samochodu Honda Nabywca może dołączyć własnoręczny opis przyczyn braku 
satysfakcji z produktu. 
 

§ 12 
 

Brak negatywnych skutków przy braku opisu przyczyny zwrotu 
Brak dołączonego opisu przyczyny zwrotu samochodu nie pozbawia Nabywcy możliwości 
skorzystania z uprawnienia określonego w §4  regulaminu, jak też nie rodzi jego innych zobowiązań. 
 

§ 13 
Koszty zwrotu samochodu 
Nabywca zobowiązuje się do pokrycia ryczałtowych kosztów w wysokości 500 zł netto + VAT za 
usługę doprowadzenia auta do stanu pierwotnego. 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w zwracanym samochodzie (np. zarysowań lakieru, 
wgnieceń w karoserii, zabrudzenia tapicerki itp.) Żagiel Auto ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu auta 
bądź wycenić wartość usługi przywrócenia auta do stanu pierwotnego, przy czym koszty z tym 
związane ponosi Nabywca dokonujący zwrotu samochodu.  
Żagiel Auto nie zwraca Nabywcy kosztów poniesionych za rejestrację i ubezpieczenie samochodu 
oraz ewentualnych kosztów dodatkowych poniesionych przez nabywcę w związku z montażem i 
demontażem dodatkowego wyposażenia oraz  z eksploatacją samochodu.  
  
 

§ 14 
Termin zwrotu ceny zakupu samochodu 
Żagiel Auto zwróci Nabywcy kwotę zakupu samochodu, widniejącą na fakturze sprzedaży  w terminie 
3 dni roboczych  od dnia zwrotu samochodu. Żagiel Auto nie jest zobowiązaną do odkupu w cenach 
sprzedaży widniejących na fakturze dodatkowych akcesoriów (dodatkowego wyposażenia) 
zakupionych przed nabywcę samochodu.    

§ 15 
Określenie sposobu zwrotu i ceny zakupu 
Zwrot auta następuje na podstawie umowy sprzedaży zawartej między Nabywcą a Żagiel Auto.   
Nabywca korzystając z uprawnienia określonego w § 4 ma obowiązek wskazać sposób zwrotu 
pieniędzy – podać numer konta w banku, na który ma być dokonany zwrot pieniędzy. 
 

§ 16 
Cel zbierania informacji o przyczynie zwrotu 
W wypadku dołączenia przez nabywcę opisu przyczyny zwrotu samochodu do zwróconego produktu, 
informacje w nim zawarte będą wykorzystywane przez Żagiel Auto przede wszystkim celem 
przekazania ich Importerowi i Producentowi marki Honda. 
 
 



 
 
 
 
 

§ 17 
Odmowa przyjęcia zwrotu samochodu 
Żagiel Auto może odmówić Nabywcy zwrotu zakupionego samochodu w przypadku niespełnienia 
przez nabywcę postanowień § 10 lub § 13 
 

§ 18 
 

Wyłączenie odpowiedzialności organizatora za niestaranność Nabywcy 
Żagiel Auto nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej w wypadku przesłania 
pieniędzy za zwrócony towar na źle podany przez nabywcę numer konta. 
 
     
 
 
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 19 
Zmiany w regulaminie 
Żagiel Auto sp. z  o.o. z siedzibą w Lublinie, ul .Roztocze 4  zastrzega sobie możliwość dokonywania 
w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu. 
 

§ 20 
Prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu 
W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu Żagiel Auto 
zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości co do 
stosowania regulaminu Nabywca ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Żagiel Auto o dokonanie 
właściwej wykładni jego postanowień. 
 

§ 21 
Miejsce udostępnienia nowej wersji regulaminu 
W wypadku zmiany regulaminu jego nowa wersja zostanie niezwłocznie udostępniona na witrynie 
internetowej pod adresem www.honda.lublin.pl 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV. Formularz zwrotu samochodu 

Imię: …………………………………………………………………………………………………...…………… 

Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….…… 

Telefon: ………………………………………………………………………….………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………..………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..………………….. 

Proszę o zwrot pieniędzy przelewem na numer konta:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Model i numer VIN zakupionego samochodu marki Honda: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Powód zwrotu: 

…………………………………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Data:…………………………….. 
 
 
Podpis:………………………….. 


