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REGULAMIN 
Programu samochodowego  
 (zwany dalej „Programem”) 

 
(od K10/2019 do odwołania) 

 
Numer 83/REG/2019 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem Programu jest Avon Cosmetics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 

ulicy Słowiczej 32, 02-170 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000028712, NIP 526-030-38-
23, numer REGON: 012579953, BDO 000076674, kapitał zakładowy w wysokości: 
53.155.800,00 PLN zwana dalej „Avon” lub „Organizatorem”. 

2. Zasady Programu zawarte są w niniejszym Regulaminie Programu dostępnym jest w 
siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.avon.pl po zalogowaniu do Klubu 
Avon, zakładka Program samochodowy. 

3. Przed przystąpieniem do Programu Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią 
Regulaminu. Poprzez udział w Programie Uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym 
Regulaminie. 
 

4. Celem Programu jest zwiększenie lojalności Liderów Sprzedaży. 
 

§ 2. Czas trwania 
 
1. Niniejszy Regulamin i Program obowiązują od kampanii K10/2019 do odwołania. 
 
 

§ 3. Definicje 
 

1. Przez „Umowę leasingową” rozumie się umowę dotyczącą korzystania z samochodu w 
zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe), zawartą przez Lidera z leasingodawcą, 
lub umowę najmu samochodu w zamian za ustalony czynsz najmu zawartą przez Lidera z 
wynajmującym, po uprzednim wyborze samochodu u dedykowanego dealera Avon. Ilekroć w 
Regulaminie jest mowa o leasingodawcy i stosunku umownym pomiędzy leasingodawcą a 
Liderem, rozumie się przez to jednocześnie wynajmującego i stosunek umowny pomiędzy 
wynajmującym a Liderem.   
 

2. Przez „Lidera LOA 1-17” rozumie się osobę, która współpracuje z Avon jako Lider nie dłużej 
niż 17 kampanii. 
 
 

 
§ 4. Warunki przystąpienia do Programu 

 
1. W Programie mogą wziąć udział Liderzy Sprzedaży Avon (LS, Lider) posiadający 

obowiązującą umowę Lidera Sprzedaży.  

http://www.avon.pl/
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2. Aby wziąć udział w Programie Lider musi: 

a. utrzymać poziom min. M1 przez min. 4 kampanie w 5-kampanijnym systemie rozliczenia 
oraz  

b. współpracować z AVON co najmniej rok na poziomie min. LOA18.  

3. Po spełnieniu warunków kwalifikacyjnych (ust. 1-2 powyżej) Lider zostanie poinformowany 
przez podstronę Programu w Klubie Avon o możliwości wzięcia udziału w Programie oraz o 
tym, w jaki sposób może zgłosić chęć udziału w Programie. 

4. Przystępując do Programu Lider zobowiązuje się do utrzymania poziomu oraz świadczenia 
usług reklamy, na warunkach opisanych w dalszej części Regulaminu, z wykorzystaniem 
samochodu leasingowanego. 

5. W przypadku, jeśli Lider nie zdecyduje się na przystąpienie do Programu, nie przysługuje mu 
ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek rekompensata finansowa lub rzeczowa ze strony 
AVON. 
 

 
 

§ 5. Wybór samochodu 
 
1. W Programie dostępnych jest 8 modeli samochodów: 

a. Toyota Aygo 
b. Toyota Yaris 
c. Toyota Corolla 
d. Toyota Camry 
e. Opel Astra V 
f. Opel Insignia 
g. BMW serii 1 
h. BMW serii 3 

 
2. Modele samochodów określone w ust. 1 powyżej mogą zostać zmienione w każdym czasie, 

jeżeli jest to uzasadnione dostępnością danego modelu samochodu w salonach 
samochodowych lub zmianą modelu przez producenta. 

3. Lider sam wybiera model (z podanych powyżej w ust. 1) i kolor samochodu, wersję nadwozia, 
wersję silnika oraz wersję wyposażenia. 

4. Lider może skonfigurować swój samochód poprzez: 
a. Kontakt z dedykowanym dealerem Avon (dane kontaktowe do dealerów Lider otrzyma 

przez podstronę Programu w Klubie Avon po zgłoszeniu chęci udziału w Programie 
samochodowym); 

b. Konfigurator dostępny na stronie internetowej Toyoty lub stronie internetowej Opla; 
c. W dowolnym salonie Toyoty lub Opla, przy czym wybrany samochód zostanie 

zakupiony u dedykowanych dealerów AVON. 

5. Cena samochodu oraz wysokość raty leasingowej zależą od wybranego modelu, wersji 
nadwozia, wersji silnika oraz wersji wyposażenia. Finalną cenę samochodu określa dealer 
danej marki samochodu, a finalną wysokość raty leasingowej określa leasingodawca. 

6. AVON zastrzega sobie, iż na wybranym przez Lidera samochodzie musi się znaleźć logo 
AVON. AVON poniesie wszystkie koszty związane z umieszczeniem logo Avon na 
samochodzie leasingowanym przez Lidera.  
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§ 6. Podpisanie Umowy leasingowej 
 
1. Przystępując do Programu Lider zobowiązuje się do zawarcia Umowy leasingowej wybranego 

samochodu ze wskazanym leasingodawcą na okres uzgodniony przez Lidera z 
leasingodawcą. 

2. Aby zawrzeć Umowę leasingową Lider musi przejść przez uprzednią weryfikację kredytową 
leasingodawcy. 

3. AVON nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy zawarcia Umowy leasingowej 
przez leasingodawcę. Liderowi nie przysługuje żaden ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek 
rekompensata finansowa lub rzeczowa ze strony AVON. 

4. Lider zobowiązany jest przedstawić AVON Umowę leasingu w ciągu 7 dni roboczych od daty 
zawarcia umowy wysyłając skan podpisanej Umowy leasingowej jako załącznik w formie PDF 
poprzez opcję „Napisz do nas” w Klubie Avon. 

5. AVON nie będzie ponosić żadnych kosztów związanych z zawarciem przez Lidera Umowy 
leasingu ani też żadnych kosztów związanych z eksploatacją samochodu. 

 
 

§ 7. Odbiór samochodu przez Lidera 
 
1. Odbiór samochodu nastąpi w terminie wyznaczonym przez dealera. 

2. Czas oczekiwania na samochód zależy od wybranego modelu, wersji nadwozia, wersji silnika 
i wersji wyposażania i jest określany przez dealera. 

Wydanie samochodu Liderowi nastąpi w Warszawie w siedzibie AVON, przy ulicy Słowiczej 
32.  

3. Lider zobowiązany jest przedstawić AVON protokół wydania samochodu w ciągu 7 dni 

roboczych od daty odebrania samochodu wysyłając skan protokołu w formacie PDF jako 

załącznik poprzez opcję „Napisz do nas” w Klubie Avon. Lider zostanie poinformowany przez 

Avon o prawidłowym przyjęciu zgłoszenia.  

 
4. Potwierdzenie odbioru przez AVON „Protokołu odbioru samochodu” uruchamia proces 

kalkulacji i naliczania bonusów kampanijnych. Pierwszy bonus zostanie naliczony wraz z 
pierwszym (najbliższym) wynagrodzeniem Lidera po potwierdzeniu odbioru „Protokołu 

odbioru samochodu”, po spełnieniu warunków wymaganych do otrzymania bonusu (patrz § 
8. Zasady uzyskania i wysokość bonusu). 

Przykład : Lider dostarczył protokół odbioru samochodu 4 lipca 2019, czyli w kampanii 

K10/2019. Jeśli na zakończenie kampanii K10/2019 Lider spełnił warunki wskazane § 8.ust. 
3 lub 4 wówczas do wynagrodzenia zostanie doliczony bonus kampanijny.  

 
 

§ 8. Zasady uzyskania i wysokość bonusu 
 
1. Lider, który przystąpił do Programu i spełnił jego warunki, tj. podpisał Umowę leasingową i 

odebrał leasingowany samochód, jak również umieścił logo Avon na tym samochodzie, jest 
uprawniony do otrzymania bonusu z tytułu świadczenia usług reklamy i promocji oraz 
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utrzymania poziomu Lidera Sprzedaży, wypłacanego w cyklach kampanijnych wraz z 
wynagrodzeniem za daną kampanię. Lider jest zobowiązany do przeznaczenia bonusu na 
opłacenie rat leasingowych samochodu objętego Umową leasingową. 

2. Lider może uzyskać kampanijny bonus tylko w odniesieniu do jednego leasingowanego 
samochodu. 

3. Aby uzyskać kampanijny bonus w wysokości 460 zł Lider (poza spełnieniem warunków z 
ust. 1 powyżej) musi w danej kampanii spełnić łącznie następujące warunki: 

a. Osiągnąć poziom min. M1 w 4 z 5 następujących po sobie kampaniach; 
b. Osiągnąć przyrost sprzedaży zespołu G1-3 min. 1 zł vs. ta sama kampania zeszłego 

roku; 
c. Świadczyć usługi reklamy, poprzez ekspozycję logo Avon na wybranym samochodzie.  

4. Aby uzyskać kampanijny bonus w wysokości 1 064 zł Lider (poza spełnieniem warunków 
z ust. 1 powyżej) musi w danej kampanii spełnić łącznie następujące warunki: 

a. Osiągnąć Poziom min. SM1 w 4 z 5 następujących po sobie kampaniach; 
b. Osiągnąć przyrost sprzedaży zespołu G1-3 min. 1 zł vs. ta sama kampania zeszłego 

roku; 
c. Świadczyć usługi reklamy, poprzez ekspozycję logo Avon na wybranym samochodzie. 

5. Na zasadzie wyjątku od ust. 3 powyżej, Lider na poziomie min. M1 jest uprawniony do 
uzyskania połowy kampanijnego bonusu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, czyli: 230 zł w 
przypadku spełnienia łącznie (1) warunku określonego w ust. 3a powyżej oraz (2) jednego z 
warunków opisanych w ust. 3b albo 3c powyżej. 

6. Na zasadzie wyjątku od ust. 4 powyżej, Lider na poziomie min. SM1 jest uprawniony do 
uzyskania połowy kampanijnego bonusu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, czyli: 532 zł w 
przypadku spełnienia łącznie (1) warunku określonego w ust. 4a powyżej oraz (2) jednego z 
warunków opisanych w ust. 4b albo 4c powyżej. 

7. Jeśli Lider nie spełnia co najmniej dwóch warunków opisanych w ust. 3 lub 4 powyżej, nie jest 
uprawniony do kampanijnego bonusu w danej kampanii. 

8. Lider może uzyskać wyłącznie jeden bonus spośród opisanych w ust. 3-6 powyżej w ramach 
jednej kampanii. 

9. Lider prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do odprowadzenia we własnym 
zakresie podatku od otrzymanego bonusu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
 

10. Lider jest zobowiązany do poinformowania AVON w terminie 7 dni o: 
a. przeniesieniu praw i obowiązków Lidera Sprzedaży wynikających z Umowy 

leasingowej na inny podmiot; 
b. rozwiązaniu lub wygaśnięciu z jakichkolwiek przyczyn Umowy leasingu zawartej przez 

Lidera z leasingodawcą; 
c. usunięciu z samochodu będącym przedmiotem Umowy leasingowej logo AVON. 

11. AVON zastrzega sobie prawo do uzyskania informacji u leasingodawcy, czy Umowa 
leasingowa Lidera nadal obowiązuje oraz czy Lider spełnia warunki Umowy leasingowej. 

12. AVON zaprzestanie wypłacać Liderowi bonus w sytuacji: 
a. rozwiązania albo wygaśnięcia Umowy leasingowej Lidera Sprzedaży z jakiejkolwiek 

przyczyny; 
b. przeniesienia praw i obowiązków Lidera wynikających z Umowy leasingowej na inny 

podmiot; 
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c. usunięcia logo AVON z samochodu będącego przedmiotem Umowy leasingowej. 

13. W przypadku otrzymania przez Lidera bonusu pomimo braku spełnienia zasad zawartych w 
niniejszym Regulaminie lub zasad zawartych w Umowie leasingowej uniemożliwiających lub 
utrudniających korzystanie z leasingowanego samochodu i tym samym świadczenia usługi 
reklamy, Lider będzie zobowiązany do natychmiastowego zwrotu na rzecz AVON kwoty 
bezpodstawnie otrzymanego bonusu / bonusów. 
 
 

§ 9. Pozostałe warunki i regulacje prawne 
 

1. Program oparty jest na wynikach zawartych w Katalogowym Raporcie Sprzedaży.  

2. Reklamacje dotyczące wyników i przebiegu Programu zgłaszane są przez Lidera do OMS lub 
zgłaszane do Avon bezpośrednio przez OMS. Reklamacje prosimy składać za pośrednictwem 
OMS, jako załącznik ze Strefy OMS, zakładka Skontaktuj się z nami na formularzu zgłoszenia 
reklamacji do 7 dni od dnia wypłaty wynagrodzenia za daną kampanię trwania Programu. 
Dostosowanie się do wskazanego terminu pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji. 
 

3. Zapoznaj się z Polityką Prywatności dostępną na https://www.avon.pl/polityka-prywatnosci. 
 

4. AVON ma wyłączne prawo interpretacji postanowień niniejszych zasad oraz rozstrzygania 
sytuacji, których one nie przewidują.  

5. AVON zastrzega sobie prawo do usunięcia Lidera Sprzedaży z udziału w Programie i 
zaprzestanie wypłacania bonusu za łamanie zasad sprzedaży obowiązujących w Avon oraz 
za łamanie zasad sprzedaży bezpośredniej, w szczególności tych wskazanych w umowie z 
Ambasadorką Piękna i Liderem Sprzedaży bądź  z ważnych przyczyn, tj. w przypadku 
naruszenia postanowień Regulaminu lub umów wiążących Lidera z Avon lub w przypadku 
stwierdzenia niespełnienia warunków Programu, na wniosek Dyrektora Sprzedaży, 
Dywizyjnego Menedżera Sprzedaży lub Okręgowego Menedżera Sprzedaży.  

6. Avon zastrzega sobie prawo wprowadzenia w niniejszym Regulaminie zmian, o ile potrzeba 
dokonania zmiany będzie wynikała z ważnej przyczyny, w tym w szczególności w przypadku, 
gdy zajdzie konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do treści przepisów prawa 
albo gdy zmiana jest konieczna ze względu na rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego 
organu władzy publicznej albo gdy zmiana obejmuje wyłącznie sprostowanie oczywistej 
omyłki lub błędu w Regulaminie. O planowanych zmianach Uczestnicy zostaną 
poinformowani mailowo, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiany w Regulaminie nie 
będą wpływać na prawa Uczestników nabyte przed dniem wejścia zmian w życie.  

 
 
 
 

https://www.avon.pl/polityka-prywatnosci

