Regulamin promocji “Black week w bonabanco”
data ogłoszenia: 24.11.2021 r.

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady udziału w promocji “Black week w bonabanco”
(zwanej dalej: “Promocją”), w ramach której firma zawierająca z Transcards.eu Sp. z
o.o. jedną z umów na warunkach opisanych w regulaminie może otrzymać nagrodę.
2. Organizatorem Promocji jest Transcards.eu Sp. z o. o., z siedzibą w Wysokiej, przy
ul. Fiołkowej 1, 52-200 Wysoka, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000590560, NIP: 8961546454, REGON: 363186740 (zwana
dalej: “Organizatorem”).
3. Promocja obejmuje firmy zajmujące się przewozem drogowym towarów, które w
czasie trwania Promocji:
a) zgłoszą się do Organizatora i wyrażą zainteresowanie zawarciem umowy z
Organizatorem,
b) zawrą z Organizatorem jedną z umów:
i.
Umowę Transcards Safe wraz z Porozumieniem
do Umowy Transcards Safe w sprawie przyznania specjalnych
warunków finansowania faktur od dostawców paliwa;
ii.
Umowę bonabanco Fuel na okres 24 miesięcy;
iii.
Umowę bonabanco Eurofuel na okres 12 miesięcy;
iv.
Umowę bonabanco Smart na okres 12 lub 24 miesięcy
(zwanych dalej “Umową”/”Umowami”),
c) do 15.12.2021 r. skutecznie zgłoszą Wierzytelności, które zostaną przyjęte, w
rozumieniu odpowiednio: Regulaminu usługi Transcard Safe lub Regulaminu
usługi bonabanco Fuel lub Regulaminu usługi bonabanco Eurofuel lub
Regulaminu usługi bonabanco Smart (dalej “Regulamin usługi”/”Regulaminy
usług”).

§2 Czas trwania i zmiana zasad Promocji
1. Promocja rozpoczyna się dnia 24.11.2021 r. i trwa do dnia 31.11.2021 r. lub do czasu
odwołania Promocji przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do
podjęcia decyzji o przedłużeniu czasu trwania Promocji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez
podawania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie zamieszczona na
stronie internetowej Organizatora
https://bonabanco.com/newsroom/black-week-w-bonabanco, na której umieszczono
informację o Promocji i jej Regulamin, nie później niż na dzień przed zakończeniem
czasu trwania Promocji.

3. Zasady udziału w Promocji i warunki jej realizacji mogą ulec zmianie w czasie jej
trwania. Organizator poinformuje o zakresie zmiany Promocji i dacie rozpoczęcia jej
obowiązywania na stronie internetowej, na której umieszcza informację o Promocji i
jej Regulamin.

§3 Zasady uczestnictwa w Promocji
1. Firma (dalej “Klient”), która spełni warunki, o których mowa w par. 1 pkt 3 lit a) oraz
lit. b) otrzyma nagrodę w postaci opon zimowych (dalej “Nagroda”) szczegółowo
opisaną w par 4.
2. Z udziału w Promocji są wyłączone firmy - klienci Organizatora, którzy podpisali
jakąkolwiek umowę z Organizatorem przed datą rozpoczęcia Promocji, a następnie
odstąpili od niej zgodnie z Regulaminem umowy w terminie obowiązywania Promocji.
3. Klient, który otrzyma Nagrodę zobowiązuje się do wykorzystywania określonego w
Umowie Maksymalnego Limitu Miesięcznego w wysokości przynajmniej 75% tego
limitu w każdym z sześciu Okresów Rozliczeniowych począwszy od 1.12. 2021 r lub
od 1.01.2022 r.
4. W przypadku braku spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie powyżej,
Organizator ma prawo obciążyć Klienta kwotą stanowiącą równowartość Nagrody
wskazaną w par. 4 pkt 1. Obciążenie będzie dokonane w formie rozliczenia zgodnie z
Regulaminem usługi obowiązującym Klienta.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy Klientowi skorzystania z Promocji ze
względu na ważny interes Organizatora.

§4 Nagroda
1. Nagrodą w Promocji jest komplet (cztery sztuki) opon zimowych marki Roadx w
rozmiarze 225/65R16c o łącznej wartości 1433,20 zł brutto lub podobne w takim
samym rozmiarze.
2. Nagroda zostanie wysłana Klientowi na adres do korespondencji podany w Umowie
na koszt Organizatora w terminie do 14 dni od daty spełnienia warunku opisanego w
par. 1 pkt 3 lit b).
3. Klientowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani na nagrodę
innego rodzaju.
4. Klient może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§5 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej:
https://bonabanco.com/newsroom/black-week-w-bonabanco.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji zastosowanie
mają:

a) Regulamin usługi Transcards Safe i Umowa o świadczenie usługi Transcards
Safe;
b) Regulamin usługi bonabanco Fuel i Umowa o świadczenie usługi bonabanco
Fuel;
c) Regulamin usługi bonabanco Eurofuel i Umowa o świadczenie usługi
bonabanco Eurofuel;
d) Regulamin usługi bonabanco Smart i Umowa o świadczenie usługi
bonabanco Smart;
e) Regulamin Klastra bonabanco i porozumienie w sprawie członkostwa w
Klastrze bonabanco;
a także przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Nagroda otrzymana przez Klienta stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.

