REGULAMIN PROMOCJI OKRESOWEJ
„Pewny BEEP”

1. DEFINICJE ORAZ INFORMACJE WSTĘPNE
1.1. Przez następujące pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie Promocji Okresowej
„Pewny BEEP” należy rozumieć:
1.1.1. Organizator Promocji/BEEP – BEEP Rent Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej
Górze, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775578,
NIP 8992859295, REGON 382779415, która jest organizatorem Promocji;
1.1.2. Uczestnik – osoba fizyczna lub inny podmiot, który zainteresowany jest
podjęciem współpracy z BEEP i zawarciem umowy, na podstawie której
stanie się Partnerem BEEP na preferencyjnych warunkach wskazanych w
Regulaminie, wynikających z ograniczonej czasowo Promocji;
1.1.3. Partner BEEP – osoba fizyczna lub inny podmiot, który zawarł z BEEP
umowę BEEP BIZNES i jest związany Ogólnymi Warunkami do Umów o
Współpracę;
1.1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji Okresowej „Pewny BEEP”;
1.1.5. Promocja – Promocja Okresowa „Pewny BEEP”, której szczegółowe
zasady zostały wskazane w Regulaminie, a która dotyczy udostępniania Pojazdów
do floty BEEP przez Partnerów BEEP w celu ich wynajmowania za gwarantowaną
kwotą przychodu w określonym czasie;
1.1.6. Pojazd – samochody z segmentu B, C lub D, wyprodukowane
nie wcześniej niż w 2015 r.;
1.1.7. Punkt BEEP – miejsce przekazywania Pojazdów przez Partnerów BEEP
na rzecz BEEP, celem włączenia ich do floty BEEP; miejsca te znajdują się w
miastach o ilości mieszkańców powyżej 100 tys. w Polsce,
1.2. Podstawą do utworzenia Promocji są zapisy Ogólnych Warunków do Umów
o Współpracę, udostępnionych i zaakceptowanych przez Partnera BEEP
przy zawarciu umowy BEEP BIZNES.
2. CEL PROMOCJI
2.1. Celem Promocji jest podjęcie współpracy pomiędzy BEEP a Uczestnikiem, w
ramach której Uczestnik zawrze z BEEP umowę BEEP BIZNES, stając się tym
samym Partnerem BEEP. Promocja dopuszcza także udział w niej
dotychczasowych Partnerów BEEP na jednakowych zasadach.

2.2. W ramach podjętej współpracy Uczestnik, stając się Partnerem BEEP albo
Partner BEEP, doda swój Pojazd do floty BEEP na nieprzerwany okres pełnych 3
miesięcy kalendarzowych, w którym to okresie Pojazd Partnera BEEP będą
wynajmowane w ramach działalności prowadzonej przez BEEP, zgodnie
z postanowieniami umowy BEEP BIZNES.
2.3. W ramach podjętej współpracy na warunkach Promocji, BEEP udziela Partnerowi
BEEP gwarancji przychodów, o której mowa w ust. 3.3. i następnych Regulaminu.
3. ZASADY PROMOCJI
3.1. Udział w Promocji może wziąć Uczestnik, który spełnia następujące warunki:
3.1.1. posiada tytuł prawny do dysponowania Pojazdem;
3.1.2. przedłoży niezbędną dokumentację bądź złoży oświadczenie, że Pojazd jest
w pełni sprawny, posiada aktualne badania techniczne, a także ogumienie
zgodne z warunkami atmosferycznymi;
3.1.3. zawrze z Organizatorem Promocji umowę BEEP BIZNES wraz z
uzupełniającymi ją Ogólnymi Warunkami do Umów o Współpracę, stając się
Partnerem BEEP. Warunek ten nie dotyczy Partnerów BEEP, którzy zawarli
już umowę BEEP BIZNES;
3.1.4. doda swój Pojazd do floty BEEP za pośrednictwem Aplikacji oraz
jednocześnie dostarczy Pojazd do uzgodnionego z Organizatorem Promocji
Punktu BEEP w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r., na nieprzerwany okres
pełnych 3 miesięcy kalendarzowych. Każdy miesiąc kalendarzowy rozpoczyna
się 1 dnia danego miesiąca.
3.2. Podejmując współpracę, BEEP określi każdorazowo i indywidualnie stawkę
minimalną za wynajem Pojazdu Partnera oraz przebieg danego Pojazdu w oparciu
o analizę stawek rynkowych przyjmowanych dla podobnych modeli
i segmentów pojazdów.
3.3. W ramach współpracy podjętej przez Uczestnika z BEEP, po spełnieniu przez
Uczestnika wszystkich warunków wskazanych powyżej, BEEP gwarantuje
Uczestnikowi, stającemu się Partnerem BEEP, przychód za najem Pojazdu nie
mniejszy niż:
3.3.1. 3.000 zł brutto za 3 pełne miesiące współpracy dla Pojazdów z segmentu B –
za każdy Pojazd,
3.3.2. 4.000 zł brutto za 3 pełne miesiące współpracy dla Pojazdów z segmentu C –
za każdy Pojazd,
3.3.3. 5.000 zł brutto za 3 pełne miesiące współpracy dla Pojazdów z segmentu D
– za każdy Pojazd.
3.4. Gwarancja przychodów za najem Pojazdu, o której mowa powyżej polega na tym,
że w przypadku, w którym Partner BEEP nie uzyska z najmu Pojazdu w okresie
następujących po sobie pełnych 3 miesięcy kalendarzowych kwot, o których

mowa w ust. 3.3. tytułem wynagrodzenia za udostępnienie Pojazdu do floty
BEEP, BEEP dopłaci Partnerowi do ww. wynagrodzenia, aby finalnie wynosiło
ono tyle, co w ust. 3.3.
3.5. Gwarancja przychodów dotyczy wyłącznie pierwszych 3 następujących po sobie,
pełnych miesięcy kalendarzowych współpracy BEEP z Partnerem BEEP. 3.6. Dopłata,
o której mowa w ust. 3.4., wynikająca z gwarancji przychodów, naliczona zostanie
przez BEEP po upływie pełnych 3 miesięcy kalendarzowych współpracy z Partnerem
BEEP i zostanie wypłacona Partnerowi BEEP w terminie 14 dni od dnia jej
naliczenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia 3-miesięcznej
współpracy w ramach Promocji.
3.7. Gwarancja przychodów nie obowiązuje w przypadku, w którym przed upływem
pełnych 3 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych:
3.7.1. Partner BEEP wyłączy Pojazd z floty BEEP przeznaczonej na wynajem
z przyczyn niezależnych od BEEP,
3.7.2. Partner BEEP doprowadzi do rozwiązania umowy BEEP BIZNES
na jakiejkolwiek podstawie,
3.7.3. BEEP stwierdzi nieprzydatność przekazanego przez Partnera BEEP Pojazdu
do oferowania go na wynajem, tj. w szczególności w przypadku stwierdzenia
wad, czy niesprawności technicznych, które nie powstały w wyniku działania
BEEP ani najemców pojazdów.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Podejmując współpracę z BEEP w ramach Promocji, Uczestnik/Partner BEEP
ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem, zaś przystępując do Promocji
Uczestnik/Partner BEEP oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i w pełni
akceptuje jego treść oraz wskazane w nim warunki.
4.2. Zmiana Regulaminu może być dokonana przez BEEP w każdym czasie z
zachowaniem miesięcznego okresu obowiązywania Regulaminu w poprzedniej
wersji. BEEP zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie wszystkich
Partnerów BEEP. Zmiana regulaminu nie może doprowadzić do obniżenia
gwarantowanych Partnerom BEEP kwot przychodu tytułem wynagrodzenia za
udostępnianie Pojazdu do floty BEEP, o których mowa w ust. 3.3.

