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§1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin reguluje zasady promocji “Abonament Trans.eu gratis w 2022”
(zwanej dalej: Promocją) organizowanej przez Transcards.eu Sp. z o. o. z siedzibą w
Wysokiej przy ul. Fiołkowej 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000590560, NIP: 8961546454, REGON: 363186740 (zwaną dalej:
Organizatorem).
§2 Czas trwania i zmiana zasad Promocji
1. Promocja rozpoczyna się dnia 11.01.2022 r. i trwa do dnia 24.01.2022 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/abonament-trans-gratis-2022, 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 Warunki uczestniczenia w Promocji
1. Promocja obejmuje firmy (zwane dalej “Klientami”) zajmujące się przewozem
drogowym towarów, które:
a. do 17.01.2022 r. zgłoszą się do Organizatora i wyrażą zainteresowanie
zawarciem umowy z Organizatorem,
b. do 24.01.2022 r. zawrą do z Organizatorem jedną z umów:
i.
Umowę bonabanco Fuel na okres 24 miesięcy;
ii.
Umowę bonabanco Smart na okres 24 miesięcy;
iii.
Umowę Transcards Safe na okres 24 miesięcy,
(zwanych dalej “Umową”/”Umowami”),

iv.

Porozumienie do umowy Transcards Safe zobowiązujące Klienta do
korzystania z Usługi Transcards Safe przez okres 24 miesięcy
c. są lub w czasie trwania Promocji zostaną użytkownikami Platformy Trans.eu i
dokonują płatności za abonament w cyklu miesięcznym,
d. do 3-go dnia każdego miesiąca począwszy od lutego do grudnia 2022 roku
przekażą Organizatorowi do sfinansowania fakturę za abonament Trans.eu
(zwana dalej “Faktura”) - dotyczy Klientów z Maksymalnym Limitem
Miesięcznym w kwocie przynajmniej 50 000 zł, lub
e. do 3-go dnia każdego z miesięcy: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień,
październik, grudzień w 2022 roku przekażą Organizatorowi Fakturę - dotyczy
Klientów z Maksymalnym Limitem Miesięcznym w kwocie mniejszej niż 50
000 zł,
f. spełnią dodatkowe warunki opisane w niniejszym Regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy Klientowi skorzystania z Promocji ze
względu na ważny interes Organizatora.

§4 Zasady Promocji
1. Promocja polega na pokryciu faktur z tytułu płatności za abonament Trans.eu do
kwoty 345 zł netto zgodnie z opisem w par. 3 pkt 1. d lub e powyżej, zgłoszonych
Organizatorowi w ramach umowy obowiązującej Klienta.
2. Faktura za płatność abonamentu Trans.eu będzie opłacana przez Organizatora do
7-go dnia każdego miesiąca zgodnie z opisem powyżej za pośrednictwem konta
Klienta w systemie udostępnionym Klientowi przez Organizatora na podstawie
przedpłat realizowanych przez Organizatora.
3. Organizator nie zrealizuje przedpłaty na konto Klienta oraz nie dokona płatności za
abonament Trans.eu jeśli Klient:
a. na dzień przekazania faktury za abonament Trans.eu nie uregulował opłaty
za Maksymalny Limit Miesięczny za bieżący miesiąc;
b. ma zaległości z tytułu innych opłat w stosunku do Organizatora.
4. Brak zgłoszenia Organizatorowi Faktury w terminie określonym w par. 3 pkt. 1 d lub e
w miesiącu, w którym Organizator jest zobowiązany pokryć jej płatność, nie
upoważnia Klienta do pokrycia przez Organizatora płatności w podwójnej wysokości
w innym miesiącu, ani do jakiejkolwiek innej rekompensaty.

§5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej:
https://bonabanco.com/newsroom/abonament-trans-gratis-2022.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają:
a. Regulamin usługi bonabanco Fuel i Umowa o świadczenie usługi bonabanco
Fuel;
b. Regulamin usługi bonabanco Smart i Umowa o świadczenie usługi
bonabanco Smart;

c. Regulamin usługi Transcards Safe i Umowa o świadczenie usługi Transcards
Safe;
d. Regulamin Klastra bonabanco i porozumienie w sprawie członkostwa w
Klastrze bonabanco;
a także przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Opłacenie faktury za abonament Trans.eu przez Organizatora, stanowi dla Klienta
przychód podlegający opodatkowaniu.

