
REGULAMIN PROMOCJI NAVIEXPERT TELEMATICS
“1,5 ROKU USŁUGI W CENIE 1 ROKU NA BLACK WEEKEND 2021”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja

cenowa na zakup urządzenia NaviExpert OBD z abonamentem 18 mies. na usługę

NaviExpert Telematics poprzez stronę sklep.telematics.naviexpert.pl.

2. Organizatorem Promocji jest Telematics Technologies sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181b,

02-222 Warszawa, REGON 367906160, NIP 5252717680, KRS 0000688279, Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, kapitał zakładowy 97.800 PLN.

3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 26 listopada 2021 r. o godzinie 00:01 i trwa do dnia 28

listopada 2021 r. do godziny 23:59.

5. Uczestnikiem Promocji może być przedsiębiorca, rozumiany jako osoba fizyczna, osoba

prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa

przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą,

która korzysta ze Sklepu.

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

1. Każdemu Uczestnikowi Promocji, o którym mowa w pkt. -5 niniejszego Regulaminu

przysługuje w okresie trwania promocji prawo do zakupu Urządzenia NaviExpert OBD z 18

mies. abonamentem na usługę NaviExpert Telematics w cenie Urządzenia NaviExpert

OBD z 12 mies. abonamentem na usługę NaviExpert Telematics.

2. Na czas trwania Promocji, Organizator Promocji udostępnia do sprzedaży urządzenie

NaviExpert OBD w cenie 149 zł netto z abonamentem 18 mies. na usługę NaviExpert

Telematics w cenie 420 zł netto – co daje łącznie 569 zł. W tej cenie, poza okresem



Promocji, dostępny jest zestaw: Urządzenie NaviExpert OBD + 12 mies. dostępu do usługi

NaviExpert Telematics.

3. Do ceny zakupu, zarówno w trakcie promocji, jak i poza nią należy dodać koszt wysyłki

urządzenia.

4. Promocja nie może być łączona z żadnymi innymi promocjami.

III. REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listownie na adres

Organizatora: Telematics Technologies Sp. z o. o., oddział Poznań: ul. Zagrodnicza 30,

61-654, Poznań lub mailowo za pośrednictwem formularza kontaktowego

https://www.naviexpert.pl/kontakt/

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Użytkownika

niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od

daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia

niniejszego Regulaminu oraz REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NaviExpert

Telematics znajduje się na stronie:

https://sklep.telematics.naviexpert.pl/pl/i/Regulamin/3

4. O decyzji Organizatora Użytkownik zostanie powiadomiony emailem (o ile będzie podany)

albo listem zwykłym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Materiały reklamowo-promocyjne związane z promocją mają jedynie charakter

informacyjny.

2. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz

https://sklep.telematics.naviexpert.pl/pl/i/Regulamin/3

3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny

właściwy dla siedziby Organizatora.

https://www.naviexpert.pl/kontakt/
https://sklep.telematics.naviexpert.pl/pl/i/Regulamin/3
https://sklep.telematics.naviexpert.pl/pl/i/Regulamin/3


4. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie

Organizatora oraz na: https://sklep.telematics.naviexpert.pl/

https://sklep.telematics.naviexpert.pl/

