R E G U L A M I N A K C J I „ONLINE READY”
1. Organizatorem akcji „Online ready” (zwanej dalej „Akcją”), 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. ELZAB, jako producent i sprzedawca urządzeń rejestrujących tj. kasy fiskalne, drukarki fiskalne,
wprowadza do swojej oferty urządzenia oznaczone logiem słowno-graficznym „Online ready”
(zwane dalej „kasy Online ready”).
3. W przypadku wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i
warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, właściciel „kasy Online
ready” (zwany dalej „Klientem”) jest uprawniony do skorzystania z usługi ELZAB w zakresie
technicznej modernizacji urządzenia, mającej na celu dostosowanie urządzenia do wersji
zgodnej z rozporządzeniem (zwanej dalej „Modernizacją”). Do wykonania usługi Modernizacji
uprawniony jest serwis centralny ELZAB oraz serwisy fabryczne ELZAB.
4. Skorzystanie z usługi, o której mowa w pkt. 3 przez Klienta odbywa się poprzez pisemne
zgłoszenie zlecenia do Autoryzowanego Partnera Serwisowy ELZAB, który dokona deinstalacji
kasy i innych, wymaganych prawem czynności oraz odeśle kasę do właściwego serwisu ELZAB.
ELZAB wykona usługę Modernizacji w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania kasy,
po czym odeśle ją do Autoryzowanego Partnera Serwisowego.
5. Akcja, a tym samym uprawnienie do skorzystania z usługi Modernizacji pozostaje ważne w
okresie do 31 grudnia 2020 r., tj. zlecenie wykonania Modernizacji powinno zostać złożone
najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania Akcji.
6. Koszt wykonania Modernizacji wynosi 200 zł netto. Kwota zostanie powiększona o podatek
VAT w wysokości obowiązującej w momencie realizacji usługi.
7. ELZAB zastrzega, iż z usługą Modernizacji mogą być związane dodatkowe koszty np. odczytu
pamięci fiskalnej przed rozpoczęciem Modernizacji, transportu, itp., które ponosi Klient
według cennika obowiązującego u Autoryzowanego Partnera Serwisowego ELZAB.
8. Na zlecenie i koszt Klienta, dodatkowo mogą zostać wykonane inne czynności konserwacyjne
urządzenia.
9. Akcja oraz uprawnienie do skorzystania z usługi Modernizacji dotyczy urządzeń „kas Online
ready”, które zostaną zarejestrowane przez autoryzowanych serwisantów ELZAB w bazie
Elektronicznych Książek Kas Rejestrujących ELZAB, z podaniem kompletnych danych
identyfikujących urządzenie oraz Klienta (aktualnego właściciela urządzenia). Po
zarejestrowaniu urządzenia Klient otrzyma powiadomienie drogą elektroniczną (SMS) o
wpisaniu kasy do ewidencji.

10. Akcja rozpoczyna się w dniu 26 stycznia 2017 r. i dotyczy wszystkich urządzeń oznakowanych
logiem „Online ready”, z zastrzeżeniem pkt. 5.

