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Aby każdy dzień był wyjątkowy...
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Drogi Klubowiczu,

w Twoje ręce składamy zaktualizowaną broszurę dotyczącą 
Programów Samochodowych obowiązujących w Klubie 
DuoLife. Jesteśmy przekonani, że ten dokument będzie 
niezwykle przydatny i pozwoli Ci w pełni zrozumieć charakter 
oraz zasady wszystkich Programów Samochodowych: Bonusu 
Samochodowego wraz z wariantem East Moto Bonus, a 
także Programu Flotowego, oraz programów uzupełniających: 
Programu Finanse+ i Programu Alternatywa 12. 

Gorąco zachęcamy Cię do zapoznania się z broszurą, dzięki której 
przekonasz się, jak wielką szansą dla Klubowiczów DuoLife są 
Programy Samochodowe. Ty także możesz wykorzystać te wielkie 
możliwości i już wkrótce jeździć luksusowym samochodem 
prosto z salonu największych, najbardziej prestiżowych marek.

Pamiętaj, że realizując założenia idei #DuoLifeGoUP, każdy 
cel jest dla Ciebie osiągalny. Wszystko zaczyna się od Ciebie, 
więc… GoUP!



4 5

Program skierowany do Klubowiczów posiadających samochód na własność oraz do 
Klubowiczów użytkujących samochód na podstawie umowy najmu lub leasingu. 

Program daje możliwość uzyskania miesięcznych zasileń punktowych do wysokości 1% 
wartości samochodu lub miesięcznej raty najmu bądź leasingu.

Wysokość zasileń związana jest z uzyskanymi wynikami w Klubie DuoLife i została opisana 
w tabeli na str. 8.

Program skierowany do Klubowiczów w wybranych krajach UE, którzy dzięki wynikom 
osiąganym w Klubie DuoLife mogą ubiegać się o uzyskanie nowego samochodu klasy 
premium.

Program umożliwia wynajęcie samochodu na warunkach preferencyjnych spełnieniu wymagań 
określonych na str. 14-15.

Modele samochodów dostępne w Programie Flotowym oraz związane z nimi wymagania 
wyników w Klubie DuoLife opisane są w tabeli na str. 14-15.

Warianty Bonusu Samochodowego

DuoLife zastrzega sobie możliwość wprowadzenia różnych wariantów Bonusu 
Samochodowego, w zależności od wymagań prawnych w konkretnych krajach.

East Moto Bonus – wariant Bonusu Samochodowego dostępny wyłącznie na terenie 
Ukrainy.

Programy uzupełniające Program Flotowy

DuoLife przygotowało czasowe programy uzupełniające, które odpowiadają na aktualne 
potrzeby Klubowiczów:

Program Finanse+ – wsparcie dla Klubowiczów przy wydłużonym czasie oczekiwania na 
nowy samochód.

Program Alternatywa 12 – roczny bonus punktowy dla Klubowiczów stanowiący 
alternatywę dla oczekiwania i odbioru nowego samochodu.

Bonus Samochodowy

Program Flotowy

Programy Samochodowe
Warianty programów
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Wysokość zasilenia wynosi 1% wartości pojazdu określonej przez EUROTAX, wyliczanej co 12 
miesięcy. Wysokość zasilenia nie może być większa niż ta podana w tabeli na str. 8 i zależna 
jest od pozycji w Klubie DuoLife.

Klubowicz, po przedstawieniu dokumentu z wysokością raty, upoważniony jest do otrzymania 
zasilenia w wysokości nieprzekraczającej koszt raty. Kwota nie może być większa niż wartość 
zasilenia podana w tabeli na str. 8.

Dotyczy Klubowiczów we wszystkich krajach świata.

Bonus Samochodowy
Program Samochodowy DuoLife

Model II Dotyczy Klubowiczów DuoLife posiadających samochód  na 
podstawie własnej umowy najmu lub leasingu.

Model I Dotyczy Klubowiczów posiadających samochód na własność. 
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Wymagania Maksymalna wartość 
zasilenia w Bonusie 

SamochodowymStanowisko Obrót

Kierownik Zespołu 30.000 - 59.999 pkt. 1.500 pkt.

Manager Regionalny 60.000 - 79.999 pkt. 2.000 pkt.

Senior Manager 80.000 - 139.999 pkt. 2.500 pkt.

Dyrektor Regionalny 140.000 - 279.999 pkt. 3.000 pkt.

Dyrektor Krajowy 280.000 - 399.999 pkt. 3.500 pkt.

Dyrektor Międzynarodowy 400.000 - 799.999 pkt. 4.000 pkt

Dyrektor Generalny min. 800.000 pkt. 6.000 pkt

Ważne!

Przebieg procesu aplikacji do Bonusu Samochodowego oraz szczegółowe zasady 
rozliczania Bonusu opisane są w Regulaminie Programów Samochodowych dostępnym 
na stronie myduolife.com w zakładce Materiały do pobrania.

Formularz aplikacyjny (załącznik nr. 1) znajduje się na końcu niniejszego dokumentu.

Zasilenie w postaci bonusu punktowego użytkowanego przez Klubowicza DuoLife pojazdu 
przyznawane jest pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych kryteriów:

 ※ • Comiesięczna aktywność własnea w Klubie DuoLife na poziomie min. 500 pkt w każdym z 
Okresów Rozliczeniowych w trakcie korzystania Bonusu,

 ※ • realizacja wszystkich wymagań, opisanych w niniejszym dokumencie,

 ※ • umieszczenie na samochodzie identyfikacji wizualnej marki DuoLife S.A. zgodnie z 
wytycznymi ujętymi w dokumencie Zasady użytkowania samochodów,

 ※ • wiek pojazdu nie może przekroczyć 3 lat w momencie zgłoszenia pojazdu do Bonusu 
Samochodowego, a w przypadku pojazdu zgłoszonego do programu East Moto Bonus, wiek 
ten  nie może przekroczyć 10 lat,

 ※ • spełnienie warunków ujętych w Regulaminie Programów Samochodowych oraz Zasadach 
użytkowania samochodów.

 ※ • Klubowiczowi, będącemu już uczestnikiem Programu Bonus Samochodowy, który uzyskał 
w danym OR wymagane stanowisko na poziomie min. Kierownika Zespołu oraz ilość 
punktów w przedziale 15.000-29.999 pkt, przysługuje zasilenie w wysokości 750 pkt.

 ※ • Minimalny obrót (tabela zasileń, str. 8) liczony jest ze Struktury Kariery w Linii Otwartej.

 ※ • W przypadku zakupu nowego samochodu wartość pojazdu nie ulega zmianie przez pierwsze 5 lat 
użytkowania. Za nowy samochód uważa się pojazd do 6 miesięcy od daty pierwszej rejestracji.

 ※ • Zgłoszony pojazd może być podstawą do uzyskania zasilenia do 8-go roku od daty produkcji.

 ※ • DuoLife S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zasilenia samochodu, niezależnie od wieku i 
modelu, w przypadku, gdy jego stan techniczny i/lub wizualny nie spełnia kryteriów jakości i standardu 
godnego reprezentowania marki DuoLife, bądź samochód użytkowany jest niezgodnie z założeniami.

 ※ • Klubowicz powinien być właścicielem bądź współwłaścicielem pojazdu, o którego dofinansowanie 
się ubiega.

Warunki zasilania

Zasady ogólne

Bonus Samochodowy - zasady zasileń
Program Samochodowy DuoLife
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Program skierowany do Klubowiczów DuoLife, którzy po 
spełnieniu warunków mogą ubiegać się o uzyskanie od DuoLife 
S.A. najmu samochodu na warunkach preferencyjnych.

 ※ • Dotyczy Klubowiczów DuoLife na terenie Polski i wybranych 
krajów UE: Czech, Francji, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Słowacji, 
Węgier, Włoch.

Wynajęcie na warunkach preferencyjnych członkowi Klubu 
DuoLife samochodu klasy premium jest możliwe pod warunkiem 
spełnienia wszystkich poniższych kryteriów:

 ※ • comiesięczna aktywności własna w Klubie DuoLife na 
poziomie min. 500 pkt w każdym z Okresów Rozliczeniowych 
w trackie trwania umowy,

 ※ • realizacja wymagań opisanych w niniejszym dokumencie,

 ※ • spełnienie warunków ujętych w Regulaminie  Programów 
Samochodowych oraz Zasadach użytkowania samochodów.

Klubowicz DuoLife ma obowiązek sprawdzić, czy  korzystanie 
z Programu Samochodowego w kraju jego/jej zamieszkania 
nie wymaga wniesienia dodatkowych opłat z tytułu podatku 
drogowego, opłat wjazdowych do miast, opłat za korzystanie z 
autostrad, winiet itp., i we własnym zakresie uregulować wyżej 
wymienione opłaty, jeśli występują. DuoLife S.A. nie odpowiada 
za dodatkowe koszty występujące w wyżej wymienionych 
okolicznościach.

Proces aplikowania do Programu Flotowego opisany jest 
szczegółowo w Regulaminie Programów Samochodowych. 

Formularz aplikacyjny (załącznik nr 1) znajduje się na 
końcu niniejszego dokumentu.

Program Flotowy
Program Samochodowy DuoLife
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Warunkiem uczestnictwa w Programie Flotowym jest spełnienie wymagań opisanych w 
niniejszym dokumencie oraz wniesienie miesięcznej opłaty za najem w wysokości określonej w 
umowie najmu.

W przypadku spełnienia częściowego lub niespełnienia warunków uprawniających do 
korzystania z najmu na zasadach preferencyjnych, DuoLife S.A. zastrzega sobie prawo do 
obciążenia użytkownika opłatami umownymi.

Samochody wypożyczane są na okres do 24 miesięcy. Limit przebytych kilometrów podczas 
trwania umowy wynosi 60.000 km.

Na samochodach umieszczona jest identyfikacja wizualna marki DuoLife S.A. zgodna z 
wytycznymi zawartymi w Regulaminie Programów Samochodowych.

W celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy najmu samochodu na warunkach 
preferencyjnych, Klubowicz zobowiązany jest do wpłaty kaucji na konto bankowe przed 
odbiorem samochodu. Wysokość kaucji uzależniona jest od marki i modelu samochodu, a jej 
kwota równa się wysokości miesięcznej raty przeliczonej na walutę kraju Klubowicza.

Zasady ogólne najmu preferencyjnego

Zasady ogólne Programu Flotowego

Program Flotowy - zasady ogólne
Program Samochodowy DuoLife
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Wymagania
Dostępne modele samochodów Wysokość stałej opłaty Wysokość raty / miesiąc

Maksymalna wysokość  
raty / miesiąc

Stanowisko Obrót

Kierownik Zespołu 30.000 - 59.999 pkt. Mercedes Klasa A, GLA, Audi A3 600 pkt. 2.000 pkt. 1.500 pkt.

Manager Regionalny 60.000 - 79.999 pkt.
Mercedes Klasa A, C, CLA, GLA, GLB
Audi A3, A4, Q3

- 2.000 pkt. 2.000 pkt.

Senior Manager 80.000 - 139.999 pkt.
Mercedes Klasa A, C, CLA, GLA, GLB
Audi A3, A4, Q3

- 2.000 pkt. 2.500 pkt.

Dyrektor Regionalny 140.000 - 279.999 pkt.

Mercedes Klasa A, C, CLA, GLA, GLB
Audi A3, A4, Q3

- 2.000 pkt.
3.000 pkt.

Mercedes Klasa E, GLC - 3.000 pkt.

Dyrektor Krajowy 280.000 - 399.999 pkt.

Mercedes Klasa A, C, CLA, GLA, GLB
Audi A3, A4, Q3

- 2.000 pkt.
3.500 pkt.

Mercedes Klasa E, GLC - 3.000 pkt.

Dyrektor Międzynarodowy 400.000 - 799.999 pkt.

Mercedes Klasa A, C, CLA, GLA, GLB
Audi A3, A4, Q3

- 2.000 pkt.
4.000 pkt.

Mercedes Klasa E, GLC - 3.000 pkt.

Dyrektor Generalny min. 800.000 pkt.

Mercedes Klasa A, C, CLA, GLA, GLB
Audi A3, A4, Q3

- 2.000 pkt.
6.000 pkt.

Mercedes Klasa E, GLC - 3.000 pkt.

Ważne!

Ww. minimalny obrót liczony jest ze Struktury Kariery w Linii Otwartej.

W sytuacji gdy uczestnik Programu Flotowego w trakcie jego trwania uzyskuje stanowisko Kierownika Zespołu oraz obrót w przedziale 15.000-29.999 pkt., to wysokość opłaty stałej wynosi 1250 pkt.

Wykaz modeli w Tabeli powyżej ma charakter poglądowy. DuoLife zastrzega sobie możliwość okresowej modyfikacji bazy pojazdów ze względu na ich dostępność u producentów. Aktualna lista dostępnych do 
zamówienia samochodów znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu Programów Samochodowych. W przypadku, gdy wybrane samochody nie są dostępne, obowiązują inne formy wsparcia.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie 
wymagań obrotu oraz osiągniętego 
stanowiska dla wybranych modeli 
samochodów.

Najem samochodu na 
warunkach preferencyjnychProgram Flotowy - warunki udziału

Program Samochodowy DuoLife
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Klubowicze DuoLife, którym przysługuje samochód w ramach Programu Flotowego, mają 
możliwość alternatywnego wyboru comiesięcznego bonusu punktowego. Bonus obowiązuje 
nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu pierwszego zasilenia. Warunkiem skorzystania z 
Bonusu jest spełnienie wymagań do Programu Flotowego. Bonus nie przysługuje Klubowiczom 
korzystającym już z jakiegokolwiek wariantu Programu Samochodowego. Deklaracja 
rezygnacji z Programu Flotowego Alternatywa 12 powinna nastąpić nie później niż na 3 
miesiące do dnia zakończenia obowiązywania niniejszego programu.

Program Flotowy Alternatywa 12 skierowany jest do Klubowiczów DuoLife z pozycji Kierownika 
Zespołu oraz Managera Regionalnego, którzy spełniają  wymagania określone w tabeli poniżej:

* Obrót liczony w linii otwartej.

W przypadku gdy Klubowicz będący już uczestnikiem Programu Alternatywa 12 uzyska w 
danym OR wymagane stanowisko na poziomie min. Kierownika Zespołu oraz ilość punktów w 
przedziale 15.000-29.999 pkt., to przysługuje mu zasilenie w wysokości 400 pkt.

Ważne!

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań Programu Flotowego, opłat dodatkowych 
oraz znajdują się w Regulaminie Programów Samochodowych na stronie myduolife.com 
w zakładce Materiały do pobrania.

Program Flotowy Alternatywa 12
Program Samochodowy DuoLife

Wymagania
Wartość zasilenia w 

Programie Alternatywa 12
Stanowisko Obrót*

Kierownik Zespołu 30.000 - 59.999 pkt. 800 pkt.

Manager Regionalny 60.000 - 79.999 pkt. 1.200 pkt.
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Szczegółowe informacje dotyczące wymagań Programu Finanse+ , kwalifikacji oraz 
zasad zasileń znajdują się w Regulaminie Programów Samochodowych DuoLife na 
stronie myduolife.com w zakładce Materiały do pobrania.

Program Finanse+
Program Samochodowy DuoLife

Program Samochodowy Finanse+ stanowi uzupełnienie Programu Flotowego DuoLife i ma 
charakter czasowy. Jest odpowiedzią na wydłużony czas oczekiwania na samochody flotowe, 
spowodowany globalnym kryzysem na rynku motoryzacyjnym.

Program Finanse+ skierowany jest do Klubowiczów oczekujących na odbiór zamówionego 
samochodu. Nie obejmuje Klubowiczów, którzy korzystają już z jakiegokolwiek wariantu 
Programu Samochodowego.

 ※ • Z Programu Finanse+ mogą skorzystać wyłącznie Klubowicze zakwalifikowani do 
Programu Flotowego.

Klubowicz, który zakwalifikował się do Programu Flotowego, jest uprawniony do uzyskania 
zasilenia w ramach Programu Finanse+ po 3 miesiącach oczekiwania na zamówiony 
samochód.

Warunkiem dla zasilenia jest utrzymanie kwalifikacji przez okres oczekiwania na samochód 
oraz w trakcie korzystania z Programu Finanse+.

Wysokość zasileń związana jest z osiągnięciem niezbędnej kwalifikacji w zakresie uzyskanego 
stanowiska i obrotu w linii otwartej.

Zasady ogólne

Warunki zasilenia
* Obrót liczony w linii otwartej.

W przypadku gdy Klubowicz będący już uczestnikiem Programu Finanse+ uzyska w danym OR 
wymagane stanowisko na poziomie min. Kierownika Zespołu oraz ilość punktów w przedziale 
15.000-29.999 pkt., to przysługuje mu zasilenie w wysokości 500 pkt.

Wymagania
Wartość zasilenia w 
Programie Finanse+

Stanowisko Obrót*

Kierownik Zespołu 30.000 - 59.999 pkt. 1000 pkt.

Manager Regionalny 60.000 - 79.999 pkt. 1.500 pkt.

Senior Manager 80.000 - 139.999 pkt. 2.000 pkt.

Dyrektor Regionalny 140.000 - 279.999 pkt. 2.500 pkt.

Dyrektor Krajowy 280.000 - 399.999 pkt. 3.000 pkt.
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W Programie Samochodowym zarówno kwalifikacja, jak i wysokość Bonusu, określana jest 
przez dwa kryteria: pozycję rozliczaną w danym Okresie Rozliczeniowym (lub Okresach 
Rozliczeniowych) oraz obrót Struktury Kariery w Linii Otwartej.

Zgodnie z Planem Kompensacyjnym, Linia Otwarta to cała Struktura Klubowicza aż do osoby 
będącej na tej samej bądź wyższej pozycji. Klubowicza w Strukturze zajmującego tą samą lub 
wyższą pozycję  nazywamy Odcinającym, a opisaną sytuację Odcięciem.

W Programie Samochodowym Odcięcie uznawane jest za ważne, jeśli Odcinający również 
bierze udział w Programie Samochodowym (niezależnie od wariantu). W takim przypadku 
do otrzymania kwalifikacji bądź Bonusu na określonym przez stanowisko poziomie należy w 
pozostałej części struktury uzyskać obrót w wymaganej wysokości, zgodnie z tabelą na str. 8.

Odcięcia
Zasady odcięć



– użytkowany pojazd w Programie Samochodowym

Klubowicz A – Klubowicz uzyskuje kwalifikacje na udział w Programie Samochodowym

– użytkowany pojazd w Programie Samochodowym

Klubowicz B – Klubowicz uzyskuje kwalifikacje na udział w Programie Samochodowym
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40.000 pkt. 
Klubowicz A

30.000 pkt. 
Klubowicz B

10.000 pkt.

Brak odcięcia

Objaśnienie

W strukturze Klubowicza A znajduje się Klubowicz B na tym samym stanowisku co Klubowicz 
A. Do momentu rozpoczęcia użytkowania samochodu w Programie Samochodowym przez 
Klubowicza B, odcięcie nie ma miejsca.

W przykładzie – obrót w linii otwartej dla Klubowicza A użytkującego samochód wynosi 40 000 
pkt (30 000 pkt + 10 000 pkt).

Przykład

Ważne

Wyżej przedstawione sytuacje są tylko przykładem i nie należy sugerować się  
ilościami punktów.

40.000 pkt. 
Klubowicz A

30.000 pkt.
Klubowicz B

10.000 pkt.

Objaśnienie

Odcięcie

W strukturze Klubowicza A znajduje się Klubowicz B na tym samym stanowisku co Klubowicz 
A. Od momentu rozpoczęcia użytkowania samochodu w Programie Samochodowym przez 
Klubowicza B, następuje odcięcie Klubowicza A.

W przykładzie – obrót w linii otwartej dla Klubowicza A po odcięciu przez Klubowicza B, wynosi 
10 000 pkt (40 000 pkt – 30 000 pkt).

Aby brać udział w Programie Flotowym lub otrzymywać Bonus Samochodowy, Klubowicz A 
musi na pozostałych liniach struktury uzyskać obrót w linii otwartej na poziomie min. 30 tys. 
pkt.

Przykład
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Aplikacja dotyczy samochodu Wybrany model

Mercedes-Benz

Audi

Dane osoby aplikującej:

Dane osoby aplikującej:

Adres:

Adres:

Wyniki w ostatnich dw ch miesiącach w Klubie DuoLife:

Wyniki w ostatnich dw ch miesiącach w Klubie DuoLife:

Prześlij wypełniony formularz aplikacyjny wraz ze zdjęciem samochodu, dowodu 
rejestracyjnego oraz umowy najmu/leasingu bądź kupna samochodu na adres: car@duolife.eu

Prześlij wypełniony formularz aplikacyjny wraz z informacją o preferowanym kolorze 
samochodu na adres: car@duolife.eu

Załącznik nr. 1
Program Bonus Samochodowy – Formularz aplikacyjny

Załącznik nr. 2
Program Flotowy – Formularz aplikacyjny

Marka i model

Rok produkcji

Data i miejsce Data i miejsce

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Ulica

Ulica

Kolor

Podpis osoby aplikującej Podpis osoby aplikującej

Numer ID

Numer ID

Numer domu / mieszkania

Numer domu / mieszkania

Kraj

Kraj

Ilość punkt w w Linii otwartej

Ilość punkt w w Linii otwartej

Ilość punkt w w Linii otwartej

Ilość punkt w w Linii otwartej

Miejscowość

Miejscowość

Stanowisko rozliczane w tym OR

Stanowisko rozliczane w tym OR

Stanowisko rozliczane w tym OR

Stanowisko rozliczane w tym OR

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Numer OR

Numer OR

Numer OR

Numer OR

GLA

Q3

Klasa A

A3

GLB

A4

CLA

GLCKlasa C Klasa E
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