
 
 

REGULAMIN PROMOCJI 

 „Drukarka fiskalna ELZAB z pakietem OFFICE 365 za 0 zł” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Drukarka fiskalna ELZAB z pakietem OFFICE 365 za 0 zł” 

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 

drukarki fiskalnej ELZAB mera+ w wersji sklepowej lub aptecznej, ELZAB zeta lub ELZAB d10. 

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 29.12.2017 r. lub 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 drukarki fiskalnej mera+, ELZAB zeta lub ELZAB d10, 

zwanej w dalszej części „Drukarką” otrzyma roczną licencję na oprogramowanie pakietu 

Microsoft Office365 Business, zwanego w dalszej części „Pakietem Office”. 

2. Dystrybutorem oprogramowania Office365 jest firma Senetic SA, 40-600 Katowice ul. 

Kościuszki 227. 

3. W promocji udział biorą wyłącznie Drukarki zakupione w trakcie trwania Promocji.  
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4. Zakupione w ramach Promocji Drukarki nie podlegają zwrotowi. 

5. Do każdej zakupionej Drukarki Uczestnikowi przysługuje 1 licencja Pakietu Office.  

6. Licencję Uczestnik otrzymuje wyłącznie wersji elektronicznej.  

7. Pobranie licencji następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie dystrybutora 

produktów Microsoft oraz wpisanie w odpowiednie pole formularza indywidualnego 

numeru seryjnego zakupionej Drukarki. Numer seryjny Drukarki jest równocześnie kodem 

uprawniającym do pobrania licencji na Pakiet Office.  

8. Numer seryjny Drukarki (nie mylić z numerem fabrycznym) jest to numer umieszczony a 

opakowaniu Drukarki tuż po kodem kreskowym, przy czym składa się na niego ciąg cyfr z 

pominięciem cyfr 0 (zero) na początku i na końcu kodu. 

9. Szczegółowe instrukcje pobrania licencji znajdują się w opakowaniu wraz z Drukarką.  

10. Kod uprawniający do pobrania licencji na Pakiet Office jest ważny 6 miesięcy od daty 

zakupu urządzenia.  

 

§ 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.  

 

 


