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Regulamin Promocji WIĘCEJ ZA MNIEJ 

§ 1 Postanowienia ogólne 

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

2. Organizatorem Promocji jest INELO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą  
w Bielsku-Białej, adres: 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 0000552254, NIP 551-23-33-463, REGON 356687662, zwana dalej 
„Organizatorem”.  

3. Promocja prowadzona jest na rzecz podmiotów dokonujących zakupu drugiego i każdego kolejnego  
stanowiska oprogramowania 4Trans® (TachoScan, Rozliczenia, Manipulacje), posiadających 
zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych dalej „Klientami”, 
którzy wyrazili chęć udziału w Promocji, z wykluczeniem firm świadczących usługi z zakresu analizy i 
rozliczania czasu pracy kierowców. 

4. Korzystanie z Promocji oznacza zgodę na warunki promocji określone niniejszym Regulaminem Promocji. 

5. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 10.07.2017 r. do odwołania. INELO ma prawo do zmiany i/lub 
odwołania Promocji bez podania przyczyny. Informacja o zmianie i/lub odwołaniu Promocji zostanie 
podana przez INELO do wiadomości z jednotygodniowym wyprzedzeniem, poprzez komunikat zawarty na 
stronie internetowej www.viaon.pl. Zmiana i/lub odwołanie Promocji nie będzie dotyczyło Klientów, 
którzy skorzystali już z Promocji. 

§ 2 Warunki i zasady korzystania z Promocji WIĘCEJ ZA MNIEJ 

1. W czasie trwania promocji Klientom, którzy dokonają zakupu drugiego i każdego kolejnego stanowiska 
oprogramowania 4Trans®, przysługuje prawo do zniżki w wysokości 20% na drugie i każde kolejne 
stanowisko oprogramowania 4Trans® (TachoScan, Rozliczenia, Manipulacje). 

2. Na warunkach niniejszej promocji rabat określony w § 2 pkt. 1 powyżej, będzie miał zastosowanie  
do ceny określonej w Cenniku aktualnym na dzień rozpoczęcia Promocji.  

3. Aktualny cennik, o którym mowa w § 2 pkt. 2, dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz u Regionalnych 
Menadżerów. 

4. Po rocznym okresie gwarancyjnym, Klientowi przysługuje prawo do zakupu aktualizacji na system 
4Trans® wg standardowo obowiązujących cen cennikowych. 

5. Promocja WIĘCEJ ZA MNIEJ  nie łączy się z Promocją STARE NA NOWE. 

§ 3 Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu Promocji będzie dostępna dla wszystkich Klientów w siedzibie 
Organizatora, u Regionalnych Menadżerów Sprzedaży oraz na stronie internetowej www.viaon.pl . 

2. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszego Regulaminu będzie rozstrzygał sąd właściwy 
miejscowo dla Organizatora. 


