
Regulamin Programu Partnerskiego Klubu Tachoinfo 

Niniejszy  regulamin  określa  zasady  działania  i  uczestnictwa  w  Programie
Partnerskim Klub Tachoinfo.

Postanowienia wstępne 

1. Organizatorem programu partnerskiego Klub Tachoinfo jest Tachoinfo Sp. z
o.o. z siedzibą przy ul. Krakowskiej 11, 84-230 w Rumi.

2. Program działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.  Uzyskiwanie  korzyści  wynikających  z  zasad  funkcjonowania  Programu
Partnerskiego  Klubu  Tachoinfo  jest  jednoznaczne  z  zaakceptowaniem
warunków tego regulaminu.

4.  Regulamin  dostępny  jest  na  stronie  www.tachoinfo.pl  w  zakładce
„dokumenty  do  pobrania”  oraz  zostaje  przesłany  na  adres  e-mail  osobom
zainteresowanym korzystaniem z Programu Partnerskiego Klub Tachoinfo.

Zasady uczestnictwa 

1. Program Partnerski Klub Tachoinfo działa od dnia 1.12.2021 roku i czas jego
trwania jest nieograniczony. Organizator programu zastrzega sobie prawo do
zakończenia Programu Partnerskiego Klub Tachoinfo w każdym czasie. 

2.  Uczestnikiem  Programu  Partnerskiego  Klub  Tachoinfo  (dalej  „Uczestnik”)
może  być  pełnoletnia  osoba  fizyczna  prowadząca  działalność  gospodarczą,
korzystająca obecnie z usług firmy Tachoinfo.

3.  Warunkiem  przystąpienia  do  Programu  Partnerskiego  Klub  Tachoinfo  i
skorzystania  z  korzyści  wynikających  z  udziału  w  nim  jest  to,  że  każdy
Uczestnik  dokona zgłoszenia  poprzez  wiadomość  e-mail  przesłaną  na  adres
marketing@tachoinfo.pl  firmy,  której  zarekomendował  korzystanie  z  usług
firmy Tachoinfo.



4.  Nagrodę  otrzyma  każdy  Uczestnik,  po  którego  rekomendacji  zostanie
podpisana nowa umowa na świadczenie usług firmy Tachoinfo (rekomendacja
będzie skuteczna).

5.  Za  skuteczne  polecenie  (spełniające  warunki  Regulaminu)  Uczestnik
otrzymuje jednorazowy rabat na świadczone do tej pory dla Jego firmy usługi
w wysokości:

- 200 zł netto, jeśli nowy klient dysponuje taborem do 10 pojazdów;
- 400 zł netto, jeśli nowy klient dysponuje taborem do 20 pojazdów;
- 600 zł netto, jeśli nowy klient dysponuje taborem większym niż 20 pojazdów.

6.  Uczestnik  zostanie  poinformowany  w  wiadomości  e-mail  o  przyznanej
wielkości  rabatu,  po  udzieleniu  skutecznej  rekomendacji  to  znaczy-po
podpisaniu przez firmę Tachoinfo umowy z nową firmą, której firma Tachoinfo
została polecona.

7.  Określoną  wysokością  rabatu  zostanie  pomniejszona  pierwsza  faktura
wystawiona dla Uczestnika programu, licząc od nowego miesiąca po podpisaniu
nowej umowy z firmą, której usługi zarekomenduje Uczestnik programu.

8. Uczestnictwo w programie nie jest limitowane, czyli każdy Uczestnik może
skorzystać z przyznanych rabatów więcej niż jeden raz, poprze rekomendację
usług świadczone przez firmę Tachoinfo.

9. Wielkości rabatów nie sumują się ze sobą oraz z innymi zniżkami ustalonymi
indywidualnie  pomiędzy  Uczestnikiem  a  firmą  Tachoinfo  .  Jeśli  w  danym
miesiącu  Uczestnik  skutecznie  zarekomenduje  usługi  firmy  Tachoinfo,
przyznane rabaty zostaną podzielone i udzielone w kolejnych, następujących
po  sobie  miesiącach  kalendarzowych.  Ustalenia  co  do  sposobu  rozliczenia
rabatu będą uzgadniane indywidualnie.
 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin został zamieszczony na stanie internetowej www.tachoinfo.pl w
zakładce  „dokumenty  do  pobrania”  i  zostanie  ogłoszony  każdemu
zainteresowanemu Uczestnikowi przez e-mail. Regulamin obowiązuje od dnia
1.12.21 r.

Rumia, 1.12.2021 


