
Najczęściej zadawane pytania dotyczące Programu wydłużonych płatności 

Aby lepiej sprostać potrzebom związanym z zarządzaniem nakładami inwestycyjnymi klientów, spółka Trimble           
NV wprowadziła Program wydłużonych płatności, nazywany także EPP (ang. Extended Payment Plan).           
Program wydłużonych płatności pozwala spełniającym warunki klientom Trimble NV rozłożyć w czasie           
płatność za zakup sprzętu kwalifikującego się do programu. Dzięki temu nasi klienci mogą wdrożyć wiodące              
w branży rozwiązania telematyczne i usługę Video Intelligence firmy Trimble bez znaczących początkowych          
nakładów gotówkowych.  

Przedstawiamy odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące Programu wydłużonych płatności: 
 
Jak to działa? ● Po uzyskaniu zgody na udział w Programie wydłużonych płatności      

i sfinalizowaniu warunków zakupu sprzętu otrzymasz dokument pt. Uzupełnienie       
EPP oraz formularz zamówienia oznaczony jako zamówienie EPP. Aby skorzystać         
z Programu wydłużonych płatności, musisz zatwierdzić formularz zamówienia       
i podpisać Uzupełnienie EPP. Nie umożliwiamy zmian warunków Uzupełnienia        
EPP. 

● Program wydłużonych płatności będzie dotyczył całości sprzętu zakupionego        
w ramach zamówienia EPP, z uwzględnieniem powiązanych kosztów wysyłki.  

● W Uzupełnieniu EPP zawarta będzie liczba jednakowych miesięcznych płatności        
w ramach Programu wydłużonych płatności. 

● Faktury EPP należy regulować zgodnie z warunkami przedstawionymi w umowie        
zasadniczej. W dowolnej chwili możesz uregulować płatności pozostałe       
w ramach Programu wydłużonych płatności. 

Kiedy rozpoczynają się 
płatności? 

Płatność miesięcznych rat za produkty zakupione w ramach zamówienia EPP        
rozpocznie się w drugim miesiącu następującym po miesiącu, w którym wysłano        
produkty. Na przykład: jeżeli wysyłka 20 jednostek produktów kwalifikujących się         
do Programu wydłużonych płatności nastąpi 15 marca, miesięczne płatności        
dotyczące zakupu tych 20 jednostek produktów i powiązane koszty wysyłki        
rozpoczną się w maju. Oznacza to, że w przypadku produktów wysyłanych partiami         
płatności miesięczne będą rozpoczynać się kolejno dla poszczególnych partii. 

Czy jest to program 
leasingowy 
lub finansowania? 

 

Nie, nie jest to program leasingowy. Dokonujesz zakupu sprzętu i płacisz cenę          
zakupu wraz z powiązanymi kosztami wysyłki w ustalonym okresie zamiast        
jednorazowej płatności. 

Czy do udziału 
w programie trzeba 
spełnić określone 
kryteria? 

Tak. Aby móc wziąć udział w Programie wydłużonych płatności, klienci muszą          
spełnić określone wymagania kredytowe. Przewidujemy, że większość klientów       
zakwalifikuje się do programu. Może zdarzyć się, że w celu potwierdzenia        
kwalifikacji będziemy musieli zadać Ci kilka dodatkowych pytań. W ostatecznym         
rozrachunku decyzja o zaoferowaniu Programu wydłużonych płatności,      
wprowadzeniu zmian do programu czy warunków dotyczących przyszłych zakupów        
oraz zakwalifikowaniu klienta należy do spółki Trimble NV. Jeżeli firma Trimble          
ustali, że Twoja zdolność kredytowa nie spełnia naszych minimalnych kryteriów         
dalszego udziału w Programie wydłużonych płatności, możemy zaniechać       
oferowania warunków EPP i wymagać pełnej płatności w momencie wysyłki        
kolejnych produktów na podstawie uzupełnienia EPP. 

Firma Trimble ma prawo odmówić klientowi udziału w Programie wydłużonych        
płatności.  

Strona 1 z 2 



Najczęściej zadawane pytania dotyczące Programu wydłużonych płatności 

Jakie typy produktów 
kwalifikują się 
do Programu 
wydłużonych 
płatności? 

Do udziału w Programie wydłużonych płatności kwalifikuje się całość sprzętu        
nabywanego na podstawie formularza zamówienia. Program nie obejmuje       
natomiast montażu, szkolenia, rozwoju ani innych usług. 

Czy przewidziano 
minimalną wymaganą 
liczbę subskrypcji?  

W przypadku zakupu pokładowych urządzeń telematycznych na potrzeby usług       
telematycznych oraz zakupu rejestratorów na potrzeby usług Video Intelligence,        
musisz zakupić subskrypcję usług telematycznych lub Video Intelligence        
przynajmniej na okres odpowiadający liczbie miesięcznych płatności ratalnych.       
Pozwoli to zastosować Program wydłużonych płatności wobec tych urządzeń        
i rejestratorów. Na przykład: jeżeli dokonujesz 36 miesięcznych płatności       
ratalnych, musisz zakupić subskrypcję usług na przynajmniej 36 miesięcy. 

Zakup rozszerzenia sprzętu w postaci monitora, który nie wymaga powiązanej        
subskrypcji, nie jest objęty wymogiem minimalnego okresu subskrypcji. 

Co w przypadku, 
gdy produkt objęty 
Programem 
wydłużonych 
płatności ulegnie 
uszkodzeniu lub 
zniszczeniu? 

Jeżeli sprzęt objęty Programem wydłużonych płatności ulegnie uszkodzeniu lub         
zniszczeniu wymagającemu wymiany: 

● Będziesz w dalszym ciągu odpowiadać za pozostałe miesięczne płatności       
ratalne obejmujące uszkodzony lub zniszczony produkt objęty Programem        
wydłużonych płatności; 

● Musisz dokonać zakupu i montażu produktu zastępczego na własny koszt        
(jeżeli potrzebujesz produktu zastępczego). 

Co w przypadku, 
gdy zrezygnuję 
z subskrypcji wcześniej 
lub nie opłacę faktur? 

Jeżeli zdecydujesz się zrezygnować z subskrypcji na komputer pokładowy lub        
rejestrator przed uregulowaniem wszystkich płatności ratalnych, możemy      
postawić pozostałą kwotę należną Trimble za ten komputer pokładowy lub        
rejestrator w stan natychmiastowej wymagalności i płatności w całości. 

Ponadto w przypadku opóźnienia płatności faktury EPP przekraczającego       
dziewięćdziesiąt (90) dni możemy postawić pozostałą kwotę należną Trimble         
z tytułu zakupu sprzętu w stan natychmiastowej wymagalności i płatności        
w całości. 

Czy mogę składać 
dodatkowe 
zamówienia w ramach 
programu płatności? 

Udział w programie wydłużonych płatności jest ustalany osobno dla każdego        
zamówienia. Jeżeli chcesz skorzystać z warunków Programu wydłużonych       
płatności przy kolejnych zakupach, konieczne będzie podpisanie nowego       
Uzupełnienia i formularza zamówienia EPP. 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt ze swoim przedstawicielem handlowym. 
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