WARUNKU SZCZEGÓLNE USŁUGI „PAKIET INFORMACYJNY BDO” (dalej WS)
1. W sprawach nieuregulowanych w WS zastosowanie mają Regulamin Serwisu Internetowego, Regulamin
Systemu Integrator, Cennik.
Warunki szczególne określają zasady uruchomienia i świadczenia dotyczące dodatkowej usługi „PAKIET
INFORMACYJNY BDO” (dalej usługa).
Usługa świadczona przez Integrator dotyczy:
1.

Sprawozdanie z sieci recyklingu pojazdów,

2.

Kampania edukacyjna do opłat produktowych,

3.

Roczna opłata rejestrowa

W skład usługi wchodzi:
- przekazywanie informacji pochodzących z Systemu Integrator o zastrzeżonych przez prawo terminach w formie
sms oraz email,
- przygotowanie druków sprawozdań (wypełnionych na podstawie danych wprowadzonych do Systemu
Integrator) dla Wprowadzającego pojazd udostępnianych w Systemie
- możliwość wysłania wypełnionych (na podstawie danych wprowadzonych do Systemu Integrator) druków
sprawozdań dla Wprowadzającego pojazd w formie papierowej poczta do Wprowadzającego pojazd.
Druki sprawozdań dla Wprowadzającego pojazd stanowią wygenerowany przez System Integrator dokument,
udostępniany Wprowadzającemu pojazd.
Roczny koszt usług to 250 zł netto – usługa dostępna po opłaceniu faktury proforma, w sposób w fakturze
zastrzeżony.
2.Po potwierdzeniu przyciskiem tak/wyślij decyzji o uruchomieniu usługi, Wprowadzający pojazd otrzymuje
fakturę proforma.
3. Z chwilą opłacenia faktury proforma, w sposób w fakturze zastrzeżony, usługa zostanie uruchomiona na koncie
Wprowadzającego pojazd w Systemie Integrator niezwłocznie od otrzymania przez Integratora płatności. Z chwilą
otrzymania przez Integratora płatności umowa na usługę jest uważana za zawartą.
4. Umowa na usługę (dalej umowa) zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia jej zawarcia. Okresem
rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. Zawarcie umowy w trakcie okresu rozliczeniowego wiąże się obowiązkiem
zapłaty pełnego kosztu usługi za okres rozliczeniowy, w którym umowa zostaje zawarta. Do dnia zapłaty przez
Wprowadzającego pojazd faktury proforma za kolejny okres rozliczeniowy obowiązywania umowy, Integrator nie
jest zobowiązany do realizacji obowiązków w ramach usługi za okres rozliczeniowy, którego faktura proforma
dotyczy.
5. Rozwiązanie umowy przez Wprowadzającego pojazd możliwe jest z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Rozwiązanie umowy przez Integratora możliwe jest z 3 miesięcznym
okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego - w takim wypadku Wprowadzający
obowiązany jest uiścić Integratorowi część wynagrodzenia odpowiadającą proporcjonalnie obowiązywaniu umowy
w okresie rozliczeniowym.
6. Integrator poinformuje Wprowadzającego pojazd o wszelkich zmianach WS poprzez umieszczenie WS wraz ze
zmianami w Systemie, w sposób umożliwiający ich śledzenie i zapoznanie się z datą ich wejścia w życie (nie
wcześniej niż z dniem ogłoszenia). Informacja o zmianach zostanie przekazana Wprowadzającemu oraz zostanie
podana do wiadomości w Systemie prowadzonym przez Integratora przed datą ich wejścia w życie.
Wprowadzający pojazd w związku z otrzymaną informacją o zmianach może wypowiedzieć umowę z 30 dniowym
okresem wypowiedzenia. W takim wypadku Wprowadzający obowiązany jest uiścić Integratorowi część
wynagrodzenia odpowiadającą proporcjonalnie obowiązywaniu umowy w okresie rozliczeniowym.

