OGÓLNE WARUNKI UDOSTĘPNIENIA
KARTY PALIWOWEJ (OWUKP)
Zwroty użyte w niniejszych warunkach pisane wielką literą mają znaczenie nadane im Umową o Udostępnienie Karty Paliwowej (Umowa).

1.

Leasingobiorca zobowiązany jest do pokrywania, na podstawie faktury, zobowiązań wynikających z zakupów towarów
i usług dokonanych przy użyciu Karty.

2.

Leasingodawca przelewa na Leasingobiorcę wszelkie roszczenia, które przysługiwać mu mogą względem PKN ORLEN
z tytułu prawidłowej i skutecznej realizacji transakcji dokonanych za pomocą Karty. Tym samym, Leasingodawca nie odpowiada wobec Leasingobiorcy za prawidłową i skuteczną realizację transakcji dokonanych za pomocą Karty przez PKN
ORLEN, a także za odmowę dokonania transakcji Kartą.

3.

Udostępnienie Karty jest możliwe pod warunkiem jednoczesnego korzystania przez Leasingobiorcę z Portalu KlientEFL.
Leasingobiorca nie może dezaktywować dostępu do Portalu KlientEFL w okresie udostępnienia Karty.

4.

Karta wydawana jest Leasingobiorcy w terminie 15 dni roboczych, odpowiednio:
a) od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego do Umowy leasingu, w przypadku zawarcia Umowy wraz
		 z Umową leasingu,
b) od dnia podpisania Umowy, w przypadku jej zawarcia w trakcie trwania Umowy Leasingu.
Karta zostanie wysłana do Leasingobiorcy listem poleconym na podany przez niego w Umowie adres, chyba że Leasingobiorca wskazał inny adres do korespondencji. PIN do Karty zostanie przesłany za pośrednictwem wiadomości SMS
na numer telefonu komórkowego wskazany na Portalu KlientEFL w tym samym terminie.

5.

Karta upoważnia Leasingobiorcę do dokonywania zakupów towarów i usług na stacjach PKN ORLEN w imieniu Leasingodawcy i na swoją rzecz. Po dokonaniu transakcji i otrzymaniu przez Leasingodawcę od PKN ORLEN raportu transakcji
dokonanych przy użyciu Karty, Leasingodawca wystawi fakturę dokumentującą sprzedaż zakupionych towarów i usług
na rzecz Leasingobiorcy w danym Okresie rozliczeniowym. Na potrzeby kalkulacji wynagrodzenia za dokonaną sprzedaż
Leasingodawca zobowiązuje się stosować wobec Leasingobiorcy ceny towarów i usług nie wyższe niż ceny detaliczne
rzeczywiście obowiązujące w momencie zakupu na stacji PKN ORLEN, na której dokonano zakupu. W stosunku
do powyższych cen, Leasingodawca może udzielić Leasingobiorcy następujących rabatów cenowych:
a) stały rabat w wysokości 1 gr za litr - z tytułu sprzedaży towarów, o których mowa w Umowie
b) rabat z tytułu sprzedaży towarów i usług, o których mowa w Umowie – przy czym rabat ten może być udzielany
		 sezonowo, na określony czas.
Leasingobiorca oświadcza, że dokonywać będzie wyboru towarów i usług nabywanych przy użyciu Karty na swoje
ryzyko i niebezpieczeństwo.
Leasingodawca, działając względem PKN ORLEN jako bezpośredni nabywca towarów i usług sprzedawanych na rzecz
Leasingobiorcy, przelewa na
Leasingobiorcę wszelkie roszczenia, które przysługiwać mu mogą względem PKN ORLEN w razie gdyby nabyte towary
lub usługi nie spełniały wymaganych standardów jakościowych. Leasingobiorca zwalnia niniejszym Leasingodawcę z
wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi i szkód związanych z zakupionymi towarami i usługami, a wszelkie roszczenia w tym zakresie będzie kierował do PKN ORLEN.

6.

Okres ważności Karty podany jest na jej awersie z zastrzeżeniem, iż Karta pozostaje aktywna nie dłużej niż do dnia
przypadającego 45 dni przed datą zakończenia Umowy Leasingu. W przypadku, gdy okres ważności podany na awersie
Karty upływa wcześniej niż w dniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, najpóźniej w ostatnim dniu ważności Karty
zostanie wydana Leasingobiorcy nowa Karta, chyba że Leasingobiorca powiadomi Leasingodawcę o rezygnacji z Karty
na co najmniej 30 dni przed upływem okresu ważności Karty. Za wydanie nowej Karty pobierana jest opłata zgodnie
z zapisem punktu 1. Postanowienia punktu 4 stosuje się odpowiednio. W przypadku zakończenia Umowy Leasingu lub
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rezygnacji z dalszego użytkowania Karty w związku z upływem jej okresu ważności, Leasingobiorca zobowiązany jest
do zwrotu Karty na adres siedziby Leasingodawcy w terminie 14 dni od zdarzeń wymienionych w niniejszym zdaniu.
7.

Rozliczenia transakcji dokonanych przez Leasingobiorcę za pomocą Karty będą dokonywane w Okresie rozliczeniowym.
Obciążenie Leasingobiorcy kwotami wynikającymi z rozliczenia za dokonane przez Leasingobiorcę transakcje bezgotówkowe, nastąpi na początku następnego Okresu rozliczeniowego, na podstawie faktury, zawierającej wykaz towarów
i usług zakupionych przez Leasingobiorcę z wykorzystaniem Karty w poprzednim Okresie rozliczeniowym. Termin płatności faktury, o której mowa w zdaniu poprzedzającym przypada na 18 dzień każdego miesiąca.
Leasingodawca zastrzega sobie prawo doliczenia do kolejnej faktury towarów i usług zakupionych w poprzednich Okresach rozliczeniowych, jednakże nie ujętych w tych poprzednich okresach. Za datę płatności przyjmuje się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek Leasingodawcy.
Leasingodawca oświadcza, iż w ramach niniejszej Umowy jako sprzedawca stosuje ceny brutto. Strony zgodnie przyjmują, iż w razie zmiany aktualnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, ujętego w cenie brutto, Leasingodawca upoważniony jest do jednostronnej zmiany tej ceny poprzez uwzględnienie w cenie brutto nowej stawki tego
podatku.

8.

Pełne rozliczenie oraz wykaz transakcji dokonanych Kartą będą dostępne dla Leasingobiorcy na Portalu KlientEFL,
o którym mowa w Umowie. Nieotrzymanie faktury, o której mowa w pkt. 7, nie zwalnia Leasingobiorcy z zapłaty w terminie należnych płatności za dokonane zakupy z wykorzystaniem Karty, wynikające z rozliczenia dostępnego na Portalu
KlientEFL. Leasingobiorca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Leasingodawcy o nieotrzymaniu zestawienia
transakcji bezgotówkowych.

9.

W terminie 3 dni roboczych od upływu terminu wymagalności płatności wskazanej w fakturze, obejmującej rozliczenie
o którym mowa w pkt. 8, Leasingobiorca jest zobowiązany do poinformowania Leasingodawcy o wszelkich niezgodnościach i rozbieżnościach dotyczących zestawienia transakcji bezgotówkowych dokonanych za pomocą Karty. Powiadomienie powinno nastąpić na adres e-mail: karty-paliwowe@efl.com.pl ze szczegółowym wykazem nieprawidłowych
transakcji bezgotówkowych.

10.

Brak poinformowania Leasingodawcy w terminie, o którym mowa w pkt. 9, jest równoznaczny z akceptacją przez Leasingobiorcę wszystkich transakcji zakupowych, określonych w fakturze.

11.

Leasingobiorca jest zobowiązany do zapłaty płatności za wszystkie transakcje dokonane Kartą, wskazane na fakturze,
jak również do zapłaty płatności wynikających z niniejszej Umowy. W przypadku potwierdzenia przez Leasingodawcę
ewentualnych niezgodności i rozbieżności zawartych w informacji Leasingobiorcy o której mowa w pkt. 9, odpowiednia
kwota płatności zostanie rozliczona wraz z płatnością za następny Okres rozliczeniowy.

12.

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury za zakupy towarów i usług zrealizowane z wykorzystaniem Karty Leasingobiorca ponosi odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych, nie wyższe jednak niż ustawowe
maksymalne odsetki za opóźnienie, bez dodatkowego wezwania. W razie opóźnienia przekraczającego 10 dni, Leasingodawca wyśle do Leasingobiorcy monit, wskazujący stan zaległości. Jeżeli zapłata za fakturę nie nastąpi do przedostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym płatność z faktury stała się wymagalna, Karta zostanie automatycznie
zablokowana w ostatnim dniu tego Okresu rozliczeniowego. W przypadku dalszego braku płatności w ciągu 30 dni
od dnia blokady Karty Umowa zostanie rozwiązana przez Leasingodawcę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia. Umowa może być za zgodą Leasingodawcy wyrażoną na piśmie kontynuowana po zapłaceniu przez
Leasingobiorcę wszystkich zaległości dotyczących Karty.

13.

W przypadku reklamacji związanych z wadliwością zakupionych towarów i usług za pomocą Karty, Leasingobiorca
zwróci się do Leasingodawcy zgodnie z Umową. Leasingodawca w razie konieczności skontaktuje Leasingobiorcę
z przedstawicielem PKN ORLEN właściwym do rozpatrywania reklamacji.

14.

W razie gdy Leasingobiorca zalega jednocześnie z płatnościami z tytułu Umowy Leasingu Leasingobiorca upoważnia niniejszym Leasingodawcę do zaliczenia wszelkich dokonanych przez Leasingobiorcę wpłat wg jego wyboru w pierwszej
kolejności na poczet zaległości z tytułu Umowy Leasingu lub niniejszej Umowy.

15.

W przypadku rozwiązania Umowy Leasingu z powodu opóźnienia płatności, o których mowa w Ogólnych Warunkach
Umowy Leasingu, Karta zostanie automatycznie zablokowana. Karta zablokowana na skutek zaniedbań, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym, zostanie odblokowana po uregulowaniu przez Leasingobiorcę wszystkich zobowiązań
do Umowy Leasingu oraz zobowiązań dotyczących Karty.
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16.

W przypadku zagubienia, zniszczenia Karty lub udostępnienia numeru PIN osobie nieuprawnionej, Leasingobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do PKN ORLEN, zgodnie z zapisem w OWH PKN ORLEN S.A, celem
zastrzeżenia Karty. W terminie 15 dni roboczych Leasingobiorca otrzyma nową Kartę, za którą zostanie pobrana odpowiednia opłata, zgodnie z pkt. 1, chyba że Leasingobiorca w formie pisemnej pod rygorem nieważności do wiadomości
Leasingodawcy, zastrzeże inaczej (na adres e-mail: karty-paliwowe@efl.com.pl). Karta może zostać również zastrzeżona
w innych przypadkach, o których mowa w OWH. Leasingodawca może dochodzić od Leasingobiorcy szkody poniesionej w wyniku niedochowania obowiązków określonych w zdaniu pierwszym powyżej.

17.

W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu Karta zostanie wymieniona na nową, zawierającą aktualne dane.
Postanowienia pkt. 4 stosuje się odpowiednio.

18.

O odblokowaniu Karty Leasingobiorca zostanie poinformowany za pośrednictwem Portalu KlientEFL.

19.

Leasingodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie bez podania przyczyn z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia, w szczególności w sytuacji gdy Leasingobiorca zalega z płatnościami z Umowy
Leasingu lub innej umowy leasingu zawartej pomiędzy Stronami.

20.

Leasingobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej Karty, o ile nie
dokonał żadnych transakcji bezgotówkowych przy użyciu Karty.

21.

Leasingobiorca może rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie
o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać przesłane przez Leasingobiorcę pisemnie pod rygorem nieważności na adres
siedziby Leasingodawcy. Leasingobiorca zobowiązany jest do zwrotu Karty na adres siedziby Leasingodawcy w terminie
14 dni od upływu okresu wypowiedzenia oraz do uregulowania wszystkich należności z tytułu transakcji dokonanych
Kartą do momentu zwrotu Karty Leasingodawcy.
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