Regulamentul Oficial
al
Promotiei EvoGps
“PrePay 12 – 2018”
S.C. EVOTRACKING S.R.L.
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Regulament Oficial
al Promotiei EvoGps “PrePay 12 – 2018”
Promotia EvoGps “PrePay 12 – 2018” este organizata si desfasurata de S.C.
EVOTRACKING S.R.L. cu sediul in localitatea Ploiesti, Soseaua Vestului nr.1A, in incinta
WEST MALL Ploiesti, etaj 1, cod postal 100259, judet Prahova, inregistrata la Registrul
Comertului
sub
J29/91/2009,
cod
fiscal
RO
24974708,
cont
IBAN:
RO80BACX0000000579599000, deschis la Unicredit Bank Ploiesti, telefon 031/8249424 fax
0244/522406 reprezentata prin Dl. Dragos Burcescu, in calitate de Director General, denumita
in continuare Organizatorul

SECTIUNEA I: DEFINITII
Promotia EvoGps “PrePay 12 – 2018”– promotia care are drept obiectiv castigarea de
noi clienti;
Participant al promotiei – toti viitorii si actualii clienti ai S.C. EVOTRACKING S.R.L.
Client – toate persoanele juridice si persoanele fizice ce vor incheia un contract de
furnizare servicii monitorizare autovehicule prin GPS cu S.C. EVOTRACKING S.R.L.
Organizator – organizatorul programului de fidelizare este S.C. EVOTRACKING
S.R.L. cu sediul in localitatea Ploiesti, Soseaua Vestului nr.1A, in incinta WEST MALL
Ploiesti, etaj 1, cod postal 100259, judet Prahova
Servicii oferite de S.C. EVOTRACKING S.R.L. – furnizarea, montarea, punerea in
functiune a echipamentelor GPS pe vehicule si monitorizarea vehiculelor prin GPS
Toate celelalte definitii care nu sunt prezente in Sectiunea I a prezentei Promotii
EvoGps “PrePay 12 – 2018” se interpreteaza in limitele contractului de prestari servicii
incheiat intre Organizator si Client.
Scopul acestei promotii este de a castiga noi clienti.

SECTIUNEA II: ORGANIZATORUL SI INFORMAREA
CLIENTILOR
Aceasta Promotie EvoGps “PrePay 12 – 2018” (denumita in continuare „Promotie”)
este organizata si desfasurata de S.C. EVOTRACKING S.R.L. cu sediul in localitatea
Ploiesti, Soseaua Vestului nr.1A, in incinta WEST MALL Ploiesti, etaj 1, cod postal 100259,
judet Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub J29/91/2009, cod fiscal RO 24974708,
cont IBAN: RO80BACX0000000579599000, deschis la Unicredit Bank Ploiesti, telefon
031/8249424 fax 0244/522406 reprezentata prin Dl. Dragos Burcescu, in calitate de Director
General, denumita in continuare Organizatorul
Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile
Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare
"Regulament Oficial").
Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la Promotie, pentru
consultare, pe site-ul oficial al S.C. EVOTRACKING S.R.L, respectiv www.evogps.ro.
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Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament
Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de
prezentare a acestor modificari in mod public.
Prezentul Regulament Oficial privind organizarea si desfasurarea Promotiei a fost
elaborat in conformitate cu prevederile legislatiei romane si stipuleaza conditiile generale de
organizare, desfasurare si participare in cadrul Promotiei.
Pentru a participa in cadrul Promotiei nu se solicita nici un fel de taxa ori plata
suplimentara.

SECTIUNEA III: CUI SE ADRESEAZA PROMOTIA
Promotia se adreseaza tuturor viitorilor si actualilor clienti ai Organizatorului care
vor incheia un contract de furnizare servicii monitorizare autovehicule prin GPS.
Clientii au dreptul de a participa la Promotia EvoGps “PrePay 12 – 2018” cu conditia
respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA IV: DURATA PROGRAMULUI
Promotia va fi lansata la data de 18.06.2018 si are durata nelimitata. Organizatorul
are dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea sau modificarea Promotiei. Promotia se va
desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA IV: MECANISMUL PROGRAMULUI
Promotia isi propune sa atraga clientii prin oferirea unui Pachet Promotional EvoGps
“PrePay 12 – 2018”.
Prin achizitionarea Pachetului Promotional EvoGps “PrePay 12 – 2018”:
1. la pretul de 129 de Euro, fara T.V.A., Clientul beneficiaza de Pachet START –
PrePay12:
- 1 dispozitiv de monitorizare GPS FMB120;
- instalarea aferenta acestui dispozitiv;
- licenta START de utilizare a platformei EVOGPS pentru o perioada de 12 luni.
Funcționalități incluse în pachet:
 Localizare și monitorizare
 Rapoarte intuitive:
 Foaie de parcurs
 Foaie de activitate zilnică
 Raport Sumar flota
 Consum combustibil normat
 Detaliere evenimente
 Depășire prag viteză
 Aplicație Mobilă EVO GPS
Pachetul promotional sa adreseaza:
 Masini mici -> turisme
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Agenti Vanzari, Companii care au parc auto, Transport persoane, Distributie (toate
industriile)

2. la pretul de 149 de Euro, fara T.V.A, Clientul beneficiaza de Pachet STANDARD –
PrePay12:
- 1 dispozitiv de monitorizare GPS FMB120;
- instalarea aferenta acestui dispozitiv;
- licenta STANDARD de utilizare a platformei EVOGPS pentru o perioada 12 luni.
Functionalitati incluse in pachet:
 Localizare și monitorizar
 Rapoarte intuitive:
 Foaie de parcurs
 Foaie de activitate zilnică
 Raport Sumar flota
 Consum combustibil normat
 Detaliere evenimente
 Depășire prag viteză
 Aplicație Mobilă EVO GPS
 Expirare documente
 Dashboard
 Incălcări perimetre
 Puncte de interes
 Import alimentări
 Sisteme de alertare
 Raport stări de lucru
 Raport staționări
Pachetul promotional sa adreseaza:
 Distributie, Transport, Utilitati, (toate industriile)
3. la pretul de 369 de Euro, fara T.V.A, Clientul beneficiaza de Pachet PLUS – PrePay12:
- 1 dispozitiv de monitorizare GPS FMB 125;
- 1 senzor nivel combustibil digital L770MM;
- instalarea aferenta dispozitivului si a senzorului nivel combustibil ;
- licenta PLUS de utilizare a platformei EVOGPS pentru o perioada 12 luni.
Functionalitati incluse în pachet:
 Localizare și monitorizare
 Rapoarte intuitive:
 Foaie de parcurs
 Foaie de activitate zilnică
 Raport Sumar flota
 Consum combustibil normat
 Detaliere evenimente
 Depășire prag viteză
 Aplicație Mobilă EVO GPS
 Expirare documente
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Dashboard
Încălcări perimetre
Puncte de interes
Import alimentări
Sisteme de alertare
Raport stări de lucru
Raport staționări
Nivel combustibil
Consum combustibil măsurat

Pachetul promotional sa adreseaza:
 Distributie, Transport, Utilitati, (toate industriile)

SECTIUNEA V: RESPONSABILITATE
Clientii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si
conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora
atragand raspunderea personala si exclusiva a clientilor.

SECTIUNEA VI: DREPTUL DE PARTICIPARE
Promotia este deschisa participarii tuturor clientilor actuali si viitori ai
Organizatorului.

SECTIUNEA VII: LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se
vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi
solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA VIII: DISPOZITII FINALE
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit, fiind afisat pe pagina web a S.C.
EVOTRACKING S.R.L., respectiv www.evogps.ro.
Prin participarea la aceasta Promotie, clientii sunt de acord sa respecte si sa se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
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