
 

Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o., KRS: 803746, NIP: 5252800978. Wysokość kapitału zakładowego: 180 000 PLN. 

Spółka z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1, tel. +48 22 538 70 00, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność  

(przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego). 

FAQ - najczęściej zadawane pytania 
 

 

Na czym polega program Volkswagen dla Ciebie? 
W ramach programu możesz wziąć leasing konsumencki lub operacyjny na nowego Volkswagena 
przy  wyjątkowo preferencyjnych warunkach. Oferta VW Leasing Pracowniczy nie łączy się  
z innymi ofertami promocyjnymi marki Volkswagen takimi jak: „Wyprzedaż rocznika”, „Ofertą  
na bieżący rok produkcji”, czy zakupem auta w programie „Przywilej Korzyści”). 
 
Do kogo skierowany jest program Volkswagen dla Ciebie? 
Oferta jest dedykowana dla pracowników podmiotów współpracujących w Polsce z koncernem 
Volkswagen AG. Szczegółową listę podmiotów znajdziesz w regulaminie promocji lub u dealera.  
 
Czy mogę skorzystać z promocji będąc zatrudniony w firmie zewnętrznej lub na umowie 
zlecenia?  
Niestety nie. Program obejmuje osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę/umowę  
o współpracę (działalność gospodarcza; samozatrudnienie) na czas nieokreślony lub na czas 
określony co najmniej 1 rok. 
 
Ile razy mogę skorzystać z oferty w programie Volkswagen dla Ciebie? 
Każdy pracownik koncernu Volkswagen może podpisać jedną umowę leasingową w ciągu roku 
kalendarzowego. Pamiętaj, że między wydaniem pierwszego i każdego kolejnego auta musi 
upłynąć 365 dni. 
 
Co z ubezpieczeniem samochodu? 
Przy skorzystaniu z oferty promocyjnego finansowania Volkswagen Financial Services pracownik 
jest zobowiązany do wykupienia pakietu ubezpieczeniowego Volkswagen Serwis 
Ubezpieczeniowy. Koszt na okres pierwszych 12M to ok. 3% wartości pojazdu, w zależności  
od wybranego modelu. O szczegóły oferty ubezpieczenia zapytaj dealera. 
 
Skąd wziąć zaświadczenie potwierdzające, że jestem pracownikiem koncernu Volkswagen  
w Polsce? 
O zaświadczenie spytaj w swoim dziale HR. Pamiętaj, aby do dealera VW dostarczyć je  
w oryginale. 
 
Jakie są dostępne okresy finansowania oraz czy jest jakiś limit kilometrów? 
Dostępny jest jeden okres finansowania, 24 miesiące. W ramach tego okresu mamy do dyspozycji 
40 000 km limitu na przebieg samochodu. Po przekroczeniu limitu opłata za kilometr wynosi 0,50zł.  
 
Jakie produkty finansowe obejmuje promocyjne finansowanie w programie Volkswagen dla 
Ciebie? 
Dostępne są dwa produkty finansowe: 
1. leasing konsumencki „Volkswagen dla Ciebie” – dla osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej, 
2. leasing operacyjny dla przedsiębiorców „Volkswagen dla Ciebie” – dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą (posiadających numer REGON), 
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Kto pokrywa koszty serwisowania pojazdu oraz zakupu i wymiany opon? 
Koszty serwisowania pojazdu oraz zakupu i wymiany opon pokrywa użytkownik pojazdu. Leasing 
pracowniczy łączy się z ofertą promocyjnych pakietów przeglądów. O szczegóły aktualnej oferty  
na pakiety serwisowe zapytaj dealera.  
 
Co się stanie z pojazdem po okresie leasingu? Czy poniosę dodatkowe koszty? 
Odwiedź stronę www.zwrotpojazdu.vwleasing.pl gdzie łatwo umówisz się na zwrot Twojego 
pojazdu i poznasz wytyczne dotyczące rozliczenia ewentualnych uszkodzeń auta.  
Pamiętaj, aby koniecznie obejrzeć film, który wyjaśni Ci krok po kroku, w jaki sposób zwrócisz auto 
swojemu dealerowi. 
 
Czy mogę wziąć w ramach promocji leasing operacyjny na działalność gospodarczą osoby  
z mojej najbliższej rodziny?  
Niestety nie. Oferta jest dedykowana wyłącznie dla pracowników podmiotów współpracujących  
w Polsce z koncernem Volkswagen AG. 
 
 

http://www.zwrotpojazdu.vwleasing.pl/

