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Wymiana pojazdu Volvo SELEKT 

 
1. Zgodnie z poniższymi warunkami każdy samochód używany nabyty w ramach programu Volvo Selekt od 

Autoryzowanego Dealera Volvo ( dalej, jako „Dealer”) może zostać wymieniony na inny samochód używany ( dalej, 

jako „nowy pojazd”) u tego samego Dealera, pod warunkiem, że:  

a. Samochód nabyty w ramach programu Volvo Selekt ( dalej, jako „pojazd wymieniany”) zostanie zwrócony 

do Dealera w ciągu 30 dni od daty jego wydania nabywcy oraz  

b. Nabywca pojazdu wymienianego ( dalej, jako „Nabywca”) nie nabył go w celu dalszej odsprzedaży ani w 

celu oddania go osobie trzeciej do korzystania na podstawie umowy leasingu, najmu lub użyczenia, przy czym 

uważa się, że podmiot prowadzący działalność polegającą na odsprzedaży samochodów lub oddawaniu 

samochodów do korzystania na podstawie umów leasingu lub najmu nabył samochód w tym celu oraz  

c. Przebieg pojazdu wymienianego liczony od chwili wydania go Nabywcy nie przekracza 1 500 km oraz  

d. Nie została wszczęta procedura przerejestrowania pojazdu wymienianego oraz 

e. Nie zostało złożone lub wysłane przez Nabywcę oświadczenie o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej (OC) zawartej przez poprzedniego posiadacza pojazdu wymienianego i 

obowiązującej w chwili nabycia pojazdu wymienianego od Dealera oraz 

f. Pojazd wymieniany zwracany jest Dealerowi w stanie niepogorszonym ponad zużycie będące następstwem 

prawidłowego używania, przy czym Dealer jest uprawniony do uprzedniego sprawdzenia stanu pojazdu przed 

przyjęciem jego zwrotu i odmowy jego przyjęcia w razie niezadowalającego stanu pojazdu wymienianego, 

oraz  

g. Nabywca jest właścicielem pojazdu wymienianego i jest w pełni uprawniony do dokonania jego wymiany 

zgodnie z niniejszymi warunkami, a pojazd wymieniany nie został oddany osobie trzeciej do trwałego 

korzystania (leasing, najem, użyczenie) ani nie został obciążony w żaden sposób oraz 

h. Pojazd wymieniany nie brał udziału w wypadku lub kolizji, nie został zmodyfikowany lub przerobiony w 

taki sposób, że nie jest już zgodny z pierwotną specyfikacją ani nie był używany w wyścigach, testach, rajdach 

lub konkursach ani w żadnym celu innym niż normalne używanie samochodu. 

2. Jako nowy pojazd klient może wybrać dowolny pojazd używany z programu Volvo Selekt pod warunkiem, że: 

a. Ma on cenę taką samą lub wyższą niż pojazd wymieniany oraz 

b. Jest dostępny u Dealera, który sprzedał pojazd klientowi, w chwili zgłoszenia pojazdu wymienianego do 

wymiany. 

3. Przed dokonaniem jakiejkolwiek wymiany Nabywca jest zobowiązany załatwić wszelkie formalności związane z 

zakończeniem, przeniesieniem, uzyskaniem lub innym załatwieniem sprawy finansowania zakupu (np. kredytu) pojazdu 

wymienianego i nowego pojazdu. Dealer jest uprawniony do żądania przedstawienia stosownych dokumentów 

umożliwiających zwrotne przeniesienie własności pojazdu wymienianego na Dealera oraz zaliczenia zapłaconej za niego 

ceny na poczet ceny nowego pojazdu.   

4. W przypadku, gdy nowy pojazd ma wyższą cenę niż pojazd wymieniany, wymiana nie zostanie zrealizowana, dopóki 

Nabywca nie zapłaci Dealerowi kwoty wynikającej z różnicy cen. 

5. Wszelkie dodatkowe koszty, w szczególności wynikające z rejestracji lub ubezpieczenia nowego pojazdu lub z 

odwoływania jakichkolwiek innych czynności dokonanych przez Nabywcę w związku z pojazdem wymienianym, 

ponosi Nabywca dokonujący wymiany. Przed dokonaniem wymiany, Nabywca składa oświadczenie, że wymieniany 

pojazd spełnia warunki dokonania wymiany. W przypadku złożenia przez Nabywcę nieprawdziwego oświadczenia 

dotyczącego spełnienia warunków wymiany pojazdu, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę.   



Volvo Car Poland Sp. z o.o. | ul. Puławska 558/560 | 02-884 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS nr 0000018620, NIP nr 113-21-09-846, kapitał zakładowy 250 000 zł.

6. Możliwa jest tylko jedna wymiana samochodu. Na podstawie niniejszych warunków nie można dokonać wymiany 

nowego pojazdu. 

7. Uprawnienie do wymiany samochodu nabytego w ramach programu Volvo Selekt na nowy pojazd na warunkach 

określonych powyżej nie uchybia prawom i obowiązkom wynikającym z gwarancji, ubezpieczenia kosztów napraw ani 

z rękojmi za wady, o ile mają one zastosowanie do pojazdu wymienianego. Skorzystanie z uprawnień wynikających z 

gwarancji, ubezpieczenia kosztów napraw lub rękojmi za wady wyłącza możliwość skorzystania z wymiany samochodu 

na podstawie powyższych postanowień. 

 


