REGULAMIN PROMOCJI CERTYFIKACJI “International Carrier”
1. Niniejszy Regulamin Promocji określa warunki przyznawania Certyfikatu Trans.eu TCC
Elite oraz TCE Elite na preferencyjnych warunkach (dalej: Warunki Promocyjne), innych
niż określone w Regulaminie Certyfikacji Trans.eu (dalej: Regulamin Certyfikacji),
opublikowanym na stronie www.certificatestrans.eu/regulamin/ .
2. Organizatorem Promocji jest Trans.eu Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu, posiadającą
adres: ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, Polska.
3. Certyfikat na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin Promocji może zostać
przyznany każdemu Uczestnikowi, który spełnia następujące warunki:
a. prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną na terytorium Polski,
b. spełnia wymogi przyznania i posiadania Certyfikatu TCC Elite lub TCE Elite, z
zastrzeżeniem pkt. 4,
c.

posiada min. 1 pojazd o DMC do 3,5 tony na potrzeby prowadzonej działalności
gospodarczej dodany do Profilu Firmy na Platformie Trans.eu,

d. posiada licencję wspólnotową dotyczącą międzynarodowego zarobkowego
przewozu drogowego rzeczy (dalej: Licencja wspólnotowa),
e. posiada ważne i opłacone międzynarodowe ubezpieczenie OC Przewoźnika,
f.

w okresie 3 miesięcy przed przyznaniem Certyfikatu otrzymał min. 3 oceny w roli
Przewoźnika w wysokości nie mniejszej niż 4 gwiazdki.

g. zapoznał się i zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji oraz
Regulamin Certyfikacji.
4. Podczas weryfikacji i przyznawania Certyfikatu na zasadach Promocji Certyfikacji
„International Carrier” Organizator zwalnia Uczestników od wymogów wskazanych w
następujących postanowieniach Regulaminu Certyfikacji:
a. § 5 ust. 1,
b. § 5 ust. 4 lit. g) oraz i) (dotyczy Certyfikatu TCC Elite),
c.

§ 5 ust. 5 lit. f), h) oraz i) (dotyczy Certyfikatu TCE Elite).

5. Z tytułu wzięcia udziału w Promocji Certyfikacji „International Carrier” i uzyskania
Certyfikatu zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu Promocji Uczestnik zostanie
zakwalifikowany do grona Przewoźników, której Organizator może udostępniać specjalne
Oferty wolnych ładunków, niedostępne na Freight Exchange.
6. Organizator ma prawo weryfikacji spełnienia warunków, o których mowa w pkt 3 i w razie
ustalenia, że Uczestnik nie spełniał lub nie spełnia ww. warunków, Certyfikat zostanie
cofnięty.
7. Promocja Regulaminowa trwa od 01.07.2022 roku do odwołania przez Organizatora
poprzez publikację informacji na stronie www.certificatestrans.eu/regulamin/.
8. Organizator jest uprawniony do jednostronnej zmiany zapisów niniejszego Regulaminu
Promocji poprzez zamieszczenie jego aktualnej wersji na stronie internetowej wskazanej
w pkt. 7 powyżej.

