Oferta specjalna dla Pracowników Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe („PGL LP”) oraz
pracowników jednostek organizacyjnych PGL LP
*Oferta obowiązuje do końca grudnia 2018 roku.
Warunki rabatowe dla w/w Pracowników przedstawia poniższa tabela:
Wersja

Rabat dla
pracownika LP

Model

Silnik

Nowy Yaris

1.0, 1.5

Nowy Yaris

Hybrid

AYGO

1.0 benzyna

Auris

1.6 benzyna

Auris

Hybrid

Corolla

1.6 benzyna

wszystkie

13%

Avensis

1.8 i 2.0
benzyna

min. Premium+Style,
Selection

17%

Avensis

2.0 diesel

min. Premium+Style,
Selection

17%

RAV4

wszystkie

min Premium + Style

13%

RAV4

HSD

Prestige + pakiety

13%

CHR

1.2 benzyna

Premium, Prestige

7%

CHR

1.8 hybryda

Selection, Prestige

Pozostałe**

wszystkie

wszystkie

7%
5%

min. Premium,
Selection
min. Premium (bez
Selection
min. X-Play+ City
min. Premium +
Comfort/Selection
min. Premium +
Comfort/Selection

8%
6%
6%
13%
13%

**W przypadku wyboru samochodów wykraczających poza zaproponowane odowiązują rabaty indywidualne +3% refundacji
Uwagi:
Oferta nie łączy się z żadnymi innymi promocjami (z wyjątkiem tzw. Pozostałych modeli - patrz tabela wyżej).
Rabaty liczone są od katalogowych cen samochodów oraz pakietów i nie uwzględniają dopłaty za lakier.

*Promocja obowiązuje do końca grudnia 2018 roku z możliwością wprowadzenia korekty wysokości rabatu oraz z opcją przedłużenia na
dalszy okres.

Procedura dokumentowania i potwierdzania zatrudnienia i/lub faktu bycia emerytowanym pracownikiem PGL
LP.
1. Każdorazowo przed wizytą w Autoryzowanym Salonie Toyoty wszyscy pracownicy/emeryci PGL LP którzy chcą
dokonać zakupu samochodu/ów marki Toyota ze zniżką wynikającą z niniejszej umowy muszą uzyskać
zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu/przebywaniu na emeryturze PGL LP.
2. W/w zaświadczenie wg. wzoru stanowiącego zał. nr 3 do niniejszej umowy będzie wystawiane przez ZUP LP,
opieczętowane pieczątką firmową ZUP LP i podpisywanie imiennie przez p. Pawła Bodziocha – Dyrektora ZUP LP w
Łodzi, na każdy wniosek zainteresowanego pracownika/emeryta PGL LP.
3. Zaświadczenia wystawiane przez ZUP LP – Dyrektora p. Pawła Bodziocha będą wystawiane tylko i wyłącznie na
podstawie uzyskanych przez niego pisemnych potwierdzeń o zatrudnieniu/emeryturze w PGL LP uzyskanych przez
niego z jednostek organizacyjnych PGL LP będących bezpośrednim pracodawcą dla pracownika/emeryta
zainteresowanego uzyskaniem w/w zaświadczenia.
4. Wystawione zaświadczenia będą wysyłane przez ZUP LP – Dyrektora p. Pawła Bodziocha wszystkim
zainteresowanym pocztą polską i/lub pocztą elektroniczną z adresu e-mail pawel.bodzioch@lodz.lasy.gov.pl
5. ZUP LP będzie archiwizował w/w zaświadczenia przez okres 6 lat.
Zakup Toyoty ze zniżką krok po kroku :
1. Uzyskanie zaświadczenia o zatrudnieniu przez ZUP LP w Łodzi .
2. Skontaktowanie się z koordynatorami projektu w celu uzyskania niezbędnych informacji na temat warunków
promocji oraz ustalenia procedur związanych z zakupem samochodów marki Toyota :
Telefonicznie :
Arkadiusz Siwc tel: 575 777 839
Mailowo :
arkadiusz.siwc@toyotamarki.com.pl
3. Udanie się do salonu z potwierdzonym zaświadczeniem w celu zakupu i odbioru samochodu.

