
REGULAMIN PROMOCJI „KASA ZA 0 ZŁ” 

PARTNERZY AKCJI: 

           

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Promocji „„Kasa za 0zł” jest firma Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu, ul. Elzab 1, 41-813 Zabrze, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,  
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000095317,  
NIP: 6480000255, REGON: 270036336, BDO 000003645, z kapitałem zakładowym w wysokości 
22.142.962,40 zł opłaconym w całości zwana dalej „ELZAB”. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Promocji i zasady przyznania premii. 

3. ELZAB SA jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie 
RODO) oraz aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych. 

4. Czas trwania Promocji: od dnia jej ogłoszenia do dnia 31.12.2020 r z możliwością jej przedłużenia. 

§ 2 

Definicje 

1. M/Platform – cyfrowa platforma usługowa, która w oparciu o zaawansowane możliwości urządzeń 
fiskalnych wspiera lokalne sklepy spożywcze zwana dalej „M/Platform”, z którą Uczestnik zawarł 
umowę na świadczenie usług. 

2. Kasa Jota online – kasa ELZAB Jota ONLINE BT/WiFi (https://www.elzab.com.pl/pl/kasy-i-drukarki-
online/kasy-srednie-online/elzab-jota-online-bt-wifi). 

3. Uczestnik – przedsiębiorca, który w ramach własnej działalności gospodarczej wykonuje sprzedaż 
przy użyciu kasy Jota online w sklepie spożywczo-monopolowym lub monopolowym. 

4. Autoryzowany Przedstawiciel – przedsiębiorca, który ma umowę zawartą z ELZAB SA i jest 
uprawniony do sprzedaży kas Jota online i serwisowania tych kas. 

5. Okres Weryfikacji – termin do 14 dni, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonana 
została rejestracja w formularzu. Po niniejszym terminie nastąpi przyznanie lub odmowa 
przyznania prawa do Premii. 

6. Premia – premia o wartości 1.790 zł (słownie: tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt złotych) 
przyznawana Uczestnikowi, który spełni warunki Promocji opisane w §3 i §4 Regulaminu oraz 
warunki regulaminu Grupy Żywiec. Kwotę 1.500 zł przyznaje i wypłaca Grupa Żywiec, premię  
o wartości 290 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych) przyznaje i wypłaca ELZAB.  
Premia ELZAB będzie wypłacona w postaci bonów Sodexo o łącznej wartości 290 zł (słownie: 
dwieście dziewięćdziesiąt złotych).  

§ 3 

Zasady uczestnictwa w Promocji 

1. W Promocji może wziąć udział każdy przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki: 

a. po dniu 1.11.2020 kupił, zainstalował i sfiskalizował za pośrednictwem Autoryzowanego 

Partnera kasę Jota online; 

b. w okresie trwania Promocji zawarł umowę z M/Platform, zainstalował oprogramowanie 

pozwalające korzystać z ww. platformy (zakończył wdrożenie), 



c. prawidłowo wypełnił formularz poprzez wprowadzenie wszystkich wymaganych danych w nim 

zawartych (www.elzab.com.pl/M_Platform). 

2. Uczestnik może zgłosić do Premii tylko jedną kasę Jota online na każdy sklep, którego jest 
właścicielem. 

3. Wypełniając formularz Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przekazanie 
danych do M/Platform w celu weryfikacji prawa do Premii. 

4. Wypełnianie i przesyłanie formularzy możliwe jest do 7 dni od daty zakończenia Promocji.  

§ 4 

Zasady przyznawania Premii 

1. Kompletne uzupełnienie formularza poprzez podanie: 

a. NIPu Uczestnika, 

b. nazwy Uczestnika, 

c. adresu instalacji kasy, 

d. imienia i nazwiska wypełniającego formularz i uprawnionego do reprezentowania Uczestnika 

e. danych do kontaktu: adresu e-mail oraz nr telefonu, 

f. daty fiskalizacji kasy Jota online, 

g. adresu do korespondencji, na który zostanie wysłana premia.  

Za prawidłowość danych podanych w formularzu odpowiada Uczestnik zgodnie z oświadczeniami 

zawartymi w formularzu. 

2. Zakończenie wdrożenia kasy w usłudze M/Platform będzie podlegało weryfikacji przez ELZAB oraz 
M/Platform. 

3. Wysyłka bonów Sodexo nastąpi do 14 dni po Okresie Weryfikacji. 

4. Poniesienie kosztu ewentualnych opłat i podatków wynikających z przyznania Uczestnikowi Premii 
oraz prawidłowy sposób ich rozliczenia pod względem prawno–podatkowym spoczywa na 
Uczestniku. 

5. Podanie przez Uczestnika błędnych danych w formularzu, przede wszystkim nr NIP skutkuje nie 
przyznaniem Premii. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie www.elzab.com.pl. ELZAB zastrzega 
sobie możliwość zmiany Regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa 
polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny. 

 

 

Zabrze, opublikowano dnia 25 listopada 2020 r. 
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