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Regulamin Promocji „AKTUALIZACJA Z PROMOCJĄ” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

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

„AKTUALIZACJA Z PROMOCJĄ”. 

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 odnowienia gwarancji na system 

4Trans, 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, w szczególności posiadających system 

4Trans w wersji usługowej. Korzystanie z Promocji oznacza zgodę na warunki Promocji określone 

niniejszym Regulaminem Promocji. 

4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r. włącznie, z zastrzeżeniem,  

iż Organizator ma prawo do zmiany i/lub wcześniejszego zakończenia okresu obowiązywania Promocji 

bez podania przyczyny. Informacja o zmianie i/lub wcześniejszym zakończeniu Promocji zostanie podana 

przez Organizatora do wiadomości z jednotygodniowym wyprzedzeniem poprzez stronę internetową 

www.viaon.pl. Zmiana i/lub wcześniejsze zakończenie Promocji nie będzie dotyczyło Klientów, którzy 

skorzystali już z Promocji. 

5. W czasie trwania Promocji Klient, który dokona zakupu odnowienia gwarancji na system 4Trans 

otrzymuje: 

a. dostęp do modułu 4Trans Manipulacje 

b. 20% rabatu na inne produkty 

c. jedną z opcji dodatkowych 

zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie Promocji. 
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§ 2 Warunki i zasady korzystania z Promocji „Aktualizacja z promocją” – dostęp do modułu 4Trans 

Manipulacje 

 

1. W czasie trwania Promocji Klient, który dokona odnowienia gwarancji na system 4Trans w cenie zakupu 

odnowienia gwarancji otrzymuje licencję na pierwsze stanowisko modułu 4Trans Manipulacje. 

2. Dostęp do modułu 4Trans Manipulacje włączany jest na kluczu licencyjnym, który posiada Klient. 

3. Klient w ramach promocji otrzymuje możliwość aktualizowania modułu 4Trans Manipulacje do 

najnowszych dostępnych wersji w okresie obowiązywania gwarancji innych modułów 4Trans, które 

posiada.  

4. Klient decydujący się na promocyjny dostęp do modułu 4Trans Manipulacje ma prawo do wsparcia przez 

Dział Serwisu Organizatora na tych samych zasadach, co Klienci posiadający oprogramowanie na 

gwarancji.  

5. Klient, który po okresie trwania Promocji dokona odnowienia gwarancji zakupionych przez siebie 

modułów systemu 4Trans, automatycznie otrzyma przedłużenie gwarancji na moduł 4Trans 

Manipulacje, a system 4Trans w całości będzie podlegał bezpłatnym aktualizacjom. 

6. Jeżeli Klient po okresie trwania Promocji nie dokona odnowienia gwarancji zakupionych przez siebie 

modułów systemu 4Trans, dostęp do modułów 4Trans, w tym 4Trans Manipulacje, zostaje nadal 

aktywny, jednak system 4Trans w całości nie będzie podlegał bezpłatnym aktualizacjom. 

 

 

§ 3 Warunki i zasady korzystania z Promocji „Aktualizacja z promocją”  – 20% rabat na inne produkty 

 

1. W czasie trwania promocji Klientowi, który dokona odnowienia gwarancji na system 4Trans, przysługuje 

prawo do zniżki w wysokości 20% na produkty Organizatora: 

 

a. Urządzenia: 

 TachoReader Combo Plus 

 TachoReader Mobile II 

 TachoBlue II 

 Kabel Tacho USB  

 Kabel TachoMicro USB 

 Czytnik kart TachoReader 

 

b. Dokupienie licencji nowych modułów oraz licencji na kolejne stanowiska danego modułu 

systemu 4Trans: 

 TachoScan 

 Rozliczenia 

 

c. Licencję na rozszerzenie modułów systemu 4Trans. 
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2. Na warunkach niniejszej promocji rabat określony w § 3 pkt. 1 powyżej, będzie miał zastosowanie  

do ceny określonej w Cenniku aktualnym na dzień rozpoczęcia Promocji.  

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

4. Po rocznym okresie gwarancyjnym, Klientowi przysługuje prawo do odnowienia gwarancji na system 

4Trans w zakresie zakupionych licencji, o których mowa w § 3 pkt. 1 b i c, na system 4Trans® wg 

standardowo obowiązujących cen cennikowych. 

 

§ 4 Warunki i zasady korzystania z Promocji „Aktualizacja z promocją” – opcje dodatkowe 

 

1. W czasie trwania promocji Klientowi, który dokona zakupu odnowienia gwarancji na system 4Trans, 

przysługuje prawo do skorzystania z jednej z trzech opcji dodatkowych: 

a) Wymiana klucza licencyjnego USB na klucz licencyjny sieciowy NET 5 w cenie promocyjnej 1,00 zł 

netto. Warunkiem wymiany klucza licencyjnego USB jest zwrot tego klucza w ciągu 14 dni od 

otrzymania klucza licencyjnego sieciowego NET 5. 

b) Gwarantowane miejsce na liście uczestników na bezpłatne warsztaty on-line z nowych wersji 

systemu 4Trans (o terminie warsztatów Klient zostanie poinformowany drogą mailową).  

c) Godzina bezpłatnego, zdalnego połączenia z Ekspertem INELO np. w celu dokonania weryfikacji 

ustawień systemu 4Trans, sprawdzenia poprawności rozliczeń, konsultacji na temat sposobu 

rozliczenia płacy minimalnej. 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Klient na adres: aktualizacje@viaon.pl składa mailowe zamówienie, w którym wskazuje, na jakie 

elementy promocji się decyduje: 

a. dostęp do modułu 4Trans Manipulacje 

b. 20% rabatu na inne produkty  

c. jedną z opcji dodatkowych. 

2. Treść niniejszego Regulaminu Promocji będzie dostępna dla wszystkich Klientów w siedzibie 

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

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

miejscowo dla Organizatora. 

mailto:aktualizacje@viaon.pl

