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Regulamin Promocji MIESIĄC ZA 1 ZŁ (dalej „Promocja”) 

z dnia 10.07.2017 r. 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin Promocji”) określa zasady korzystania przez Klienta z Promocji 

organizowanej przez OCRK i stanowi załącznik do Umowy oraz jej integralną część. 

2. Organizatorem Promocji jest OCRK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 

w Bielsku-Białej (43-300), ul. Karpacka 24/U2c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000599829, NIP 5472148876, REGON 243433883 (dalej „OCRK”). 

3. Korzystanie z Promocji oznacza zgodę na warunki określone niniejszym Regulaminem Promocji. 

4. O ile z Regulaminu Promocji nie wynika inaczej, użyte w Regulaminie Promocji określenia i zwroty mają takie 

samo znaczenie, jak w Regulaminach stanowiących załączniki do Umów oraz ich integralne części; 

5. Użyte w Regulaminie Promocji następujące określenia oznaczają: 

a) Klient - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która w okresie 1.01.2017 r. – 09.07.2017 r. nie była Abonentem 

OCRK w zakresie Usług OCRK objętych Umową. 

b) Rabat – udzielenie rabatu polegające na obniżeniu ceny Abonamentu z Umowy do 1,00 zł 

netto/Kierowca/Okres Rozliczeniowy na zasadach opisanych w §3 Regulaminu Promocji 

z wyłączeniem Abonamentu dotyczącego Usługi OCRK Delegacje. 

c) Regulamin – każdy Regulamin świadczenia przez OCRK Usług, będący załącznikiem do Umowy oraz jej 

integralną częścią. 

d) Umowa – każda Umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Klientem a OCRK w okresie trwania 

Promocji – w szczególności: Umowa o świadczenie Usług OCRK, Umowa o świadczenie Usług OCRK 

BUS, Umowa o świadczenie Usług OCRK WSPARCIE. 

e) Usługi – wszystkie Usługi świadczone przez OCRK na podstawie Umów. 

6. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 10.07.2017 r. do odwołania. OCRK ma prawo do zmiany i/lub 

odwołania Promocji bez podania przyczyny. Informacja o zmianie i/lub odwołaniu Promocji zostanie podana 

przez OCRK do wiadomości z jednotygodniowym wyprzedzeniem, poprzez komunikat zawarty na stronie 

internetowej www.viaon.pl. Zmiana i/lub odwołanie Promocji nie będzie dotyczyło Klientów, którzy przed 

zmianą i/lub odwołaniem Promocji zawarli z OCRK Umowę i podpisali Regulamin Promocji. 

 

§ 2 Warunki korzystania z Promocji  

1. Z Promocji może korzystać wyłącznie Klient, który w okresie obowiązywania Promocji zawrze z OCRK Umowę. 

2. Utrata przez Klienta prawa do korzystania z Promocji następuje w przypadku: 

a) rozwiązania Umowy przez Klienta lub OCRK przed upływem dwunastego (12) Okresu Rozliczeniowego 

(bez względu na przyczynę); 

b) nieterminowego regulowania należności wynikających z Umowy. 

3. Utrata prawa do korzystania przez Klienta z Promocji nie uprawnia Klienta do jakichkolwiek roszczeń 

względem OCRK. 

4. W przypadku utraty prawa do korzystania przez Klienta z Promocji, Rabat o którym mowa poniżej w § 3 nie 

zostanie naliczony. 

 

§3 Zasady Promocji 

1. W ramach Promocji Klient otrzymuje Rabat naliczany na Rachunku za dwunasty (12) Okres Rozliczeniowy. 

2. Rabat zostanie naliczony wyłącznie dla Kierowców objętych Abonamentem w danym Okresie 

Rozliczeniowym. Ewentualne opłaty za Kierowców ponad Abonament zostaną naliczone na Rachunku zgodnie  

z postanowieniami Umowy.  
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Regulamin Promocji MIESIĄC ZA 1 ZŁ (dalej „Promocja”) 

z dnia 10.07.2017 r. 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu Promocji będzie dostępna dla wszystkich Klientów w siedzibie OCRK,  

u Regionalnych Menadżerów Sprzedaży oraz na stronie internetowej www.viaon.pl. 

2. Znajomość Regulaminu Promocji oraz jego akceptację Klient potwierdza własnoręcznym podpisem i pieczęcią 

firmową. 

3. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszego Regulaminu Promocji będzie rozstrzygał sąd właściwy 

miejscowo dla OCRK. 

Data: ___________________________________________ 

Podpis Klienta: ___________________________________________ 

Pieczątka firmowa: ___________________________________________ 
 


