
Regulamin Promocji „Usługa SMS”

1. Organizatorem  promocji  „Usługa  SMS”  jest
PROGRAM  EKO  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z  siedzibą  w Brzeźnie
przy  ul.  Konińskiej  16  (62  –  530  Krzymów)
wpisanej  do  Rejestru  Przedsiębiorców  przez  Sąd
Rejonowy  Poznań  Nowe  Miasto  i  Wilda  w
Poznaniu,  IX  Wydział  Krajowego  Rejestru
Sądowego  pod  nr  KRS  0000420758,  NIP:
6681967550,  REGON:  302114247  (zwany  dalej
„Usługodawcą”).

2. Przedmiotem  promocji  jest  udostępnienie
Użytkownikowi  w  ramach  zawartej  umowy  o
świadczenie usługi samodzielnego pozycjonowania i
monitorowania  obiektów  ruchomych  dodatkowej
odpłatnej  usługi  polegającej  na  informowaniu
Użytkowników  za  pomocą  krótkiej  wiadomości
tekstowej o:

a) opuszczeniu  przez  obiekt  ruchomy
określonego przez Użytkownika obszaru;

b) przekroczeniu  ograniczenia  prędkości
określonego przez Użytkownika ;

c) naruszenia alarmu samochodowego ;
(dalej ,,Usługa SMS”).

3. Regulamin  promocji  wchodzi  w  życie  z  dniem
1.02.2016 r. i obowiązuje do dnia odwołania przez
Usługodawcę.

4. Promocja  skierowana  jest  do  aktualnych  i
przyszłych  Użytkowników,  którzy  w  okresie
obowiązywania  Promocji  podpiszą  umowę  o
świadczenie usługi samodzielnego pozycjonowania i
monitorowania obiektów ruchomych z Usługodawcą
lub takową umowę mają  już  zawartą  i  zamierzają
domówić dodatkową Usługę SMS. 

5. Z Promocji wyłączeni są Użytkownicy posiadający
zaległości płatnicze wobec Usługodawcy lub w inny
sposób  nie  spełniający  wymagań  wynikających  z
Regulaminu promocji lub Umowy lub Regulaminu
świadczenia usług przez Program EKO Sp. z o.o.

6. Warunkiem   wzięcia  udziału  w  Promocji  jest
zawarcie  nowej  umowy  z   Usługodawcą   o
świadczenie usługi samodzielnego pozycjonowania i
monitorowania obiektów ruchomych lub posiadanie
aktywnej już usługi samodzielnego pozycjonowania
i monitorowania obiektów ruchomych.

9. Użytkownik  może  w  każdym  momencie  trwania
umowy  zrezygnować  z  dodatkowej  Usługi  SMS
przesyłając  na adres  siedziby Usługodawcy lub na
adres mail: reklamacje@programeko.pl informacje o
rezygnacji z dodatkowej Usługi SMS. W informacji
o rezygnacji Użytkownik zobowiązany jest wskazać
swoje imię, nazwisko lub firmę, adres zamieszkania
lub  siedzibę  oraz  nr  umowy  o  świadczenie  sługi
samodzielnego  pozycjonowania  i  monitorowania
obiektów ruchomych.

10. Opłata z tytułu dodatkowej Usługi SMS wynosi 0,20
zł  brutto  za  każdą  przesłaną  do  Użytkownika
wiadomość  tekstową.  Łączna  ilość  opłat  jest  w
każdym miesiącu sumowana i doliczana do faktury
wystawianej w ramach umowy o świadczenie usługi
samodzielnego  pozycjonowania  i  monitorowania
obiektów ruchomych.  Do płatności z tytułu Usługi
SMS  stosuje  się  odpowiednio  postanowienia
rozdziału VII Regulaminu świadczenia usług przez
Program EKO Sp. z o.o.

11. Skorzystanie  z  Promocji  nie  wyklucza  korzystania
przez Użytkownika z innych Promocji dostępnych w
ofercie  Usługodawcy,  chyba,  że  warunki  czy
regulaminy tych ofert promocyjnych stanowią inaczej.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub
odwołania  Promocji  w  każdym  czasie  bez
podawania  przyczyny,  z  zastrzeżeniem,  iż  zmiana
lub  odwołanie  nie  wpływa  na  prawa  i  obowiązki
uprzednio nabyte przez Użytkownika. Informacja o
zmianie  lub  odwołaniu  zostanie  opublikowana  na
stronie  internetowej  Usługodawcy  lub  w  inny
sposób podana do wiadomości publicznej.

13. Wszelkie  wyrazy  lub  wyrażenia  pisane  w  treści
Regulaminu promocji dużą literą i nie zdefiniowane
w niniejszym regulaminie należy rozumieć zgodnie
z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie
Świadczenia Usług przez Program EKO Sp. z o.o.. 

14. W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu
promocji  stosuje  się  odpowiednio  postanowienia
Regulaminu Świadczenia Usług przez Program EKO
Sp. z o.o., umowy o świadczenie usług oraz przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

15. W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy
postanowieniami  Regulaminu  promocji,  a
postanowieniami  dokumentów  wskazanych  w  pkt.
14  powyżej,  postanowienia  Regulaminu  Promocji
będą miały charakter nadrzędny.
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