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§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Promocji „TACHO Zdalnie” (dalej „Promocja”) jest INELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

(dawniej INELO Stocerz Sp. Jawna) z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 24/U2b, wpisana  

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

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000552254, NIP 5512333463, REGON: 356687662, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

2. Promocja skierowana jest do Klientów, którzy zawarli lub zawierają z Organizatorem Umowę o świadczenie usług 

lokalizacyjnych (dalej „Umowa”) i w okresie trwania Promocji – określonym w §1 ust. 3 poniżej, korzystają z usługi TACHO 

Zdalnie. 

3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 01 lipca 2015 do 31 grudnia 2015r. 

4. Regulamin jest dostępny dla wszystkich Klientów w siedzibie Organizatora, u Regionalnych Menadżerów Sprzedaży  

i Dystrybutorów oraz na stronie internetowej www.gbox.pl. 

5. Warunkiem udziału w Promocji jest akceptacja warunków i zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz terminowe 

wywiązywanie się z Umów łączących Klienta z Organizatorem. 

 

§ 2 ZASADY PROMOCJI „TACHO Zdalnie” 

 

1. W czasie trwania Promocji, Klienci korzystający z Usługi TACHO Zdalnie na podstawie Umowy otrzymują  

w ramach opłaty abonamentowej za System GBOX Assist pulę promocyjnych odczytów z karty kierowcy  

i tachografu.  

2. Pula odczytów z tachografu dla danego Klienta wynosi dwukrotność ilości Pojazdów objętych usługą TACHO Zdalnie. Pula 

odczytów z karty kierowy (zarówno poprzez usługę TACHO Zdalnie jak i z Urządzenia GBOX Assist) dla danego Klienta wynosi 

czterokrotność ilości Pojazdów objętych usługą TACHO Zdalnie. 

3. Przysługujące Klientowi w ramach Promocji odczyty z tachografu oraz z karty kierowcy rozliczane  

są w ramach całej Firmy w okresach rozliczeniowych Klienta określonych w Umowie. 

4. Każdy odczyt z tachografu oraz z karty kierowcy wykonany w danym okresie rozliczeniowym ponad pulę przysługującą 

Klientowi w ramach Promocji, jest płatny zgodnie z Umową. 

5. Klient biorący udział w Promocji zobowiązany jest do przekazywania opinii i uwag o Usłudze TACHO Zdalnie na prośbę 

Organizatora. 

6. Klient bezpowrotnie traci prawo do udziału w Promocji, w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy,  

w szczególności w przypadku zablokowania możliwość dostępu do danych lub rozwiązania Umowy.  

7. Po ustaniu Promocji, Klient zobowiązany jest do ponoszenia opłat za Usługę TACHO Zdalnie zgodnie  

z Umową. 

 

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian oraz uzupełniania Regulaminu w czasie trwania Promocji. Wszelkie 

zmiany Regulaminu będą obowiązywały po upływie 7 dni od daty ich wprowadzenia przez Organizatora. 

2. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Organizator każdorazowo zawiadomi o nich Klienta poprzez 

udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.gbox.pl lub za pośrednictwem 

innych środków komunikowania się na odległość. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji bez podawania uzasadnienia. 

4. Znajomość Regulaminu oraz jego akceptację Klient potwierdza własnoręcznym podpisem i pieczęcią firmową. 

5. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszego regulaminu będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………..……………………………………………… 

(data, podpis Klienta oraz pieczątka firmowa) 

REGULAMIN PROMOCJI „TACHO Zdalnie” 
 


