REGULAMIN PROMOCJI
„Terminal płatniczy Paymax za 1 zł przy zakupie kasy fiskalnej ELZAB k10”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Terminal płatniczy Paymax za 1 zł przy zakupie kasy
fiskalnej ELZAB k10” zwanej dalej Promocją, jest spółka Zakłady Urządzeń Komputerowych
ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095317, o kapitale
zakładowym i wpłaconym w wysokości 22.142.962,40 PLN, będąca podatnikiem podatku od
towarów i usług, posiadająca numer NIP 648-00-00-255, zwana dalej ELZAB.
2. Promocja jest skierowana do Klientów, którzy w trakcie trwania Promocji dokonają zakupu
kasy fiskalnej ELZAB k10 3k WiFi/BT.
3. Promocja prowadzona jest we wszystkich punktach sprzedaży w sieci Autoryzowanych
Partnerów ELZAB. Sieć polecanych Partnerów ELZAB oraz kontakt do Regionalnych
Koordynatorów Sprzedaży mogących wskazać najbliższego Partnera, dostępne są na stronie
www.elzab.pl w zakładce „Gdzie Kupić”.
4. Promocja trwa do wyczerpania zapasów.
5. ELZAB zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu. O wszelkich zmianach
regulaminu, lub zakończeniu promocji Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem
strony www.elzab.pl

§ 2. ZASADY PROMOCJI
1.

Każdy Uczestnik, który dokona zakupu kasy fiskalnej ELZAB k10 3k WiFi/BTw kolorze białoróżowym lub szaro-pomarańczowym zwanej w dalszej części „Kasą Fiskalną” otrzyma za
1 zł terminal płatniczy mPOS Paymax, zwany w dalszej części „Terminalem”.

2.

Dystrybutorem Terminali w Polsce jest firma Paymax S.A. ul. Konstruktorska 13, 02-637
Warszawa

3.

W Promocji udział biorą wyłącznie Kasy Fiskalne zakupione w trakcie trwania Promocji.

4.

Zakupione w ramach Promocji Kasy Fiskalne nie podlegają zwrotowi.

5.

Zakupione w ramach Promocji Terminale nie podlegają zwrotowi.

6.

Zakupione w trakcie trwania Promocji Terminale nie są objęte 30-dniowym okresem
próbnym, co oznacza, że Uczestnik nie ma prawa zwrotu Terminala w trakcie 30 dni.

7.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi.

8.

Do każdej zakupionej Kasy Fiskalnej Uczestnikowi przysługuje 1 terminal.

9.

Aktywacja Terminala następuje online na stronie www.wniosek.paymax.pl. Uczestnik
dokonując rejestracji wprowadza Kod Promocji XXXX XXXX XXXX, wprowadza dane firmy
i ładuje skany dokumentów koniecznych do aktywacji terminala. Kod Promocji do
uzyskania w punkcie zakupu Kasy Fiskalnej, czyli u Autoryzowanego Partnera ELZAB.

10. Szczegółowe informacje dotyczące opłat i prowizji za korzystanie z terminala dostępne są
u Autoryzowanych Partnerów ELZAB.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Udział Uczestnika w Promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w
niniejszym Regulaminie

2.

Wszelkie spory wynikłe w związku z Promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny
rzeczowo i miejscowo właściwy ze względu na siedzibę ELZAB.

3.

Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z akcji promocyjnej Uczestnika
w przypadku

uzasadnionego

podejrzenia naruszenia postanowień

niniejszego

regulaminu.
4.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

