
Warszawa, 05.2022

DARMOWA REJESTRACJA 
W LEASINGU NA SAMOCHODY 
OSOBOWE I CIĘŻAROWE  
DO 3,5 T

DLA KOGO? 
Uczestnikiem promocji może być przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego), który w okresie  
od 9 maja 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. zawarł lub zawrze umowę leasingu 
operacyjnego w walucie polski złoty (zł) na samochód osobowych lub ciężarowy  
do 3,5 tony oraz wykupił ubezpieczenie GAP. 

KORZYŚCI Z PROMOCJI:
Darmowa rejestracja na samochód osobowy lub ciężarowy do 3,5 t  

* Szczegóły w Regulaminie promocji Darmowa rejestracja  
(właściwym dla typu Klienta JDG/ nie-JDG) 

MAMY DLA CIEBIE RÓWNIEŻ KARTĘ PALIWOWĄ!
• Karta Paliwowa z nami to: 

–  rabaty na paliwo do 5 gr/l, dodatkowe rabaty na produkty pozapaliwowe,
–  komfort rozliczeń, jedna zbiorcza faktura w miesiącu z odroczonym terminem 

płatności,
–  kontrola wydatków,
–  odnawialny, nieoprocentowany limit w kwocie 2000 zł,
–  jednorazowa opłata za jej wydanie, to jedynie 15 zł. netto.

PKO LEASING
Należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku 
Polskiego – największej instytucji  
finansowej w Polsce. Zapewnia szeroką 
sieć sprzedaży, mobilnych Doradców  
i oferuje najwyższy poziom obsługi.  
Wykorzystuje doświadczenie, potencjał  
i znajomość rynku, tak by zawsze przygoto-
wywać atrakcyjną i konkurencyjną ofertę 
dla swojego Klienta.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty  
w rozumieniu art. 66 i następnych kodeksu 
cywilnego. Zawarcie umowy leasingu  
uzależnione jest od akceptacji transakcji 
przez PKO Leasing S.A. 

Szczegółowe informacje nt. promocji przed-
stawione są w Regulaminie promocji, który 
jest dostępny na stronie www.pkoleasing.pl. 

Oferta promocyjna Darmowa rejestracja to oferta na finansowanie leasingiem operacyjnym  
w walucie polski złoty (zł), samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 t. Skorzystaj z finansowania  
z ubezpieczeniem od straty finansowej GAP, a skorzystasz z promocji Darmowa rejestracja*.

PKO Leasing S.A.
infolinia: 801 887 887 (opłata zgodna z taryfą operatora)
www.pkoleasing.pl

Oferta promocyjna Darmowa rejestracja:

• nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi, 

• nie obejmuje umów zawieranych w ramach uczestnictwa Organizatora Promocji 
oraz Uczestnika Promocji w przyjętym przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej i realizowanym przy udziale Banku Ochrony 
Środowiska Programie Priorytetowym o nazwie „Mój Elektryk”, 

• nie dotyczy tablic indywidualnych. 


