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§ 1 Postanowienia ogólne 

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

organizowanej przez Organizatorów i stanowi załącznik do Umowy INELO i Umowy OCRK oraz ich integralną 

część. 

2. Organizatorami Promocji (dalej łącznie „Organizatorzy”) są: 

a) OCRK Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej OCRK Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp.k.) 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 0000704301, NIP 5472148876, 

REGON 243433883 (dalej „OCRK”); 

b) INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej INELO Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp.k.) z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała), ul. Karpacka 24/U2b, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000702969, NIP 5512333463, REGON 

356687662 (dalej „INELO”). 

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 OCRK oraz ich integralne części. 

5. Użyte w Regulaminie Promocji następujące określenia oznaczają: 

a) Faktura – faktura VAT, na podstawie której Klient INELO dokonuje zakupu Produktów INELO; 

b) Firma polecona – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej potencjalnie zainteresowana podpisaniem Umowy 

OCRK, niebędąca dotychczas Klientem OCRK lub zainteresowana zakupem Programu 4Trans, niebędąca 

dotychczas Klientem INELO w zakresie Programu 4Trans; 

c) Klient INELO – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zakupiła dowolny moduł Programu 4Trans; 

d) Klient OCRK – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę OCRK; 

e) Klient – rozumiani łącznie: Klient INELO i Klient OCRK; 

f) Produkt INELO – każde kolejne stanowisko i/lub moduł Programu 4Trans, rozszerzenie Programu 4Trans 

o kolejne Pojazdy, przedłużenie gwarancji na Program 4Trans o kolejne 12 miesięcy, Urządzenia INELO; 

g) Program 4Trans – oprogramowanie, którego producentem oraz sprzedawcą jest INELO. Program 4Trans 

posiada różne moduły i jest sprzedawany przez INELO w różnych wersjach, które odróżniają się od siebie 

między innymi możliwą do obsługi ilością pojazdów. Promocja nie obejmuje Programu 4Trans 

w wersji usługowej. 

h) Rabat – udzielenie Klientowi rabatu na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu Promocji. 

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

jej integralną częścią. 

j) Umowa INELO – każda Umowa licencyjna zawarta pomiędzy Klientem INELO a INELO; 

k) Umowa OCRK – każda Umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Klientem OCRK a OCRK –  

w szczególności: Umowa o świadczenie Usług OCRK, Umowa o świadczenie Usług OCRK BUS, Umowa  

o świadczenie Usług OCRK WSPARCIE; 

l) Urządzenia INELO - TachoReader Combo Plus, TachoReader Mobile II, Czytnik kart TachoReader, 

TachoBlue II, Kabel TachoUSB dostępne w ofercie INELO; 

m) Usługi – wszystkie Usługi świadczone przez OCRK na podstawie Umów OCRK. 
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6. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 01.11.2017r. do 30.11.2017r. włącznie, z zastrzeżeniem, iż 

Organizatorzy mają prawo do zmiany i/lub wcześniejszego zakończenia Promocji bez podania przyczyny. 

Informacja o zmianie i/lub wcześniejszym zakończeniu Promocji zostanie podana przez Organizatorów do 

wiadomości Klientów z jednotygodniowym wyprzedzeniem poprzez komunikat zawarty na stronie 

internetowej www.viaon.pl. Zmiana i/lub wcześniejsze zakończenie Promocji nie będzie dotyczyło Klienta, 

który przed zmianą i/lub wcześniejszym zakończeniem Promocji spełnił warunki korzystania z Promocji 

opisane w § 2 Regulaminu Promocji. 

 

§ 2 Warunki korzystania z Promocji  

1. Z Promocji może korzystać wyłącznie Klient, który w okresie obowiązywania Promocji (łącznie): 

a) zapozna się i zaakceptuje Regulamin Promocji (przesłanie przez Klienta do Organizatorów danych 

kontaktowych Firmy poleconej oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu Promocji przez Klienta),  

b) przekaże Organizatorom (na adres e-mail: polecenia@viaon.pl i/lub na adres e-mail Regionalnego 

Managera Sprzedaży) dane kontaktowe do Firmy poleconej, to jest co najmniej następujące dane: NIP 

(opcjonalnie nazwę Firmy poleconej oraz adres siedziby), imię oraz nazwisko osoby kontaktowej, numer 

telefonu (opcjonalnie adres e-mail). 

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

a) niezawarcia przez Firmę poleconą Umowy OCRK lub niedokonania przez Firmę poleconą zakupu Programu 

4Trans, przy czym za zakup Programu 4Trans rozumie się co najmniej jednoczesny zakup modułu 

Tachoscan 4Trans oraz modułu Rozliczenia 4Trans, do dnia 30.11.2017r., 

b) nieterminowego regulowania przez Klienta OCRK należności wynikających z Umowy OCRK w okresie  

od przystąpienia do Promocji do dnia naliczenia Rabatu (zgodnie z § 3 Regulaminu Promocji) lub istnienia 

w okresie Promocji nieuregulowanych należności Klienta na rzecz OCRK i/lub INELO, których wymagalność 

powstała przed okresem rozpoczęcia Promocji; 

c) rozwiązania Umowy OCRK przez Klienta OCRK lub OCRK bez względu na przyczynę w okresie  

od przystąpienia do Promocji do dnia naliczenia Rabatu (zgodnie z § 3 Regulaminu Promocji). 

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

względem Organizatorów. 

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

zostanie naliczony w całości lub części. 

5. W przypadku, gdy Klient przekaże dane Firmy poleconej drogą telefoniczną, dla spełnienia warunków 

korzystania z Promocji konieczne jest przesłanie do Organizatorów, na adres e-mail Regionalnego Managera 

Sprzedaży niniejszego Regulaminu Promocji zawierającego podpis Klienta oraz pieczątkę Firmą.  

 

§ 3 Zasady Promocji 

1. W ramach Promocji i po spełnieniu jej warunków, Klient otrzyma jednorazowy Rabat: 

a) w wysokości 100,00 (sto) zł netto za każdego Kierowcę objętego pierwszą Umową OCRK zawartą przez 

OCRK z Firmą poleconą, 

b) w wysokości: 

i. 50,00 (pięćdziesiąt) zł netto, lecz nie więcej niż 1.000 (jeden tysiąc) zł netto, za każdy Pojazd,  

dla którego Firma polecona zakupiła Program 4Trans w wersji z ograniczeniem ilości Pojazdów 

obsługiwanych przez Program 4Trans, przy czym za zakup Programu 4Trans rozumie się 

jednoczesny zakup co najmniej modułu Tachoscan 4Trans oraz modułu Rozliczenia 4Trans, 

albo 

ii. 1.000 (jeden tysiąc) zł netto, w przypadku, gdy Firma polecona zakupiła Program 4Trans w wersji 

bez ograniczenia ilości Pojazdów obsługiwanych przez Program 4Trans.   
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2. Zasady naliczania Rabatu Klientowi OCRK: 

a) Rabat zostanie naliczony Klientowi OCRK na Rachunku wystawionym z tytułu Umowy OCRK za Okres 

Rozliczeniowy od 01.12.2017r. do 31.12.2017r. z zastrzeżeniem, iż jeżeli wysokość Rabatu jest równa lub 

przewyższa łączną wartość Usług naliczonych na w/w Rachunku, to wartość każdej z Usług zostanie 

obniżona maksymalnie do 1,00 zł netto/Usługę; 

b) pozostała część Rabatu zostanie naliczona Klientowi OCRK na Rachunku za kolejne Okresy Rozliczeniowe, 

z uwzględnieniem zasad opisanych w § 3 ust. 2a Regulaminu Promocji oraz z zastrzeżeniem, iż naliczanie 

w ten sposób Rabatu może następować maksymalnie na Rachunkach wystawionych za Okresy 

rozliczeniowe od 01.12.2017r. do 28.02.2018r.;  

c) Jeżeli łączna wartość Rabatu przewyższy łączną wartość Usług naliczonych na Rachunkach za Okresy 

rozliczeniowe od 01.12.2017r. do 28.02.2018r. (przy zachowaniu zasad opisanych w § 3 ust. 2 Regulaminu 

Promocji), pozostała część Rabatu wygasa, co nie uprawnia Klienta OCRK do jakichkolwiek roszczeń 

względem Organizatorów. 

3. Zasady naliczania Rabatu Klientowi INELO: 

a) Rabat zostanie naliczony Klientowi INELO na Fakturze, jeżeli Klient zdecyduje się na zakup Produktów 

INELO do dnia 28.02.2018r.; 

b) Jeżeli wysokość Rabatu jest równa lub przewyższa łączną wartość Produktów INELO na Fakturze,  

to wartość każdego Produktu INELO zostanie obniżona maksymalnie do 1,00 zł netto/szt.; 

c) Pozostała część Rabatu zostanie naliczona Klientowi INELO na kolejnych Fakturach z uwzględnieniem 

zasad opisanych w §3 ust. 3a oraz b Regulaminu Promocji oraz z zastrzeżeniem, iż naliczanie w ten sposób 

Rabatu może następować maksymalnie na Fakturach wystawionych do 28.02.2018r.;  

d) Jeżeli łączna wartość Rabatu przewyższy łączną wartość Produktów INELO na Fakturach wystawionych  

do 28.02.2018r. (przy zachowaniu zasad opisanych w §3 ust. 3a oraz b Regulaminu Promocji), pozostała 

część Rabatu wygasa, co nie uprawnia Klienta INELO do jakichkolwiek roszczeń względem Organizatorów. 

4. Przekazując Organizatorom dane Firmy polecanej, Klient oświadcza, iż posiada zgodę Firmy polecanej  

na przekazanie tych danych, biorąc na siebie odpowiedzialność w przypadku, gdyby okazało się, iż zgody takiej 

nie posiadał.  

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

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

oraz u Regionalnych Menadżerów Sprzedaży. 

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

miejscowo dla siedziby Organizatorów. 

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji, a mających do niego zastosowanie, stosuje się 

odpowiednio postanowienia Umowy OCRK i/lub Umowy INELO. 


