
 

 

Komunikat 1/2018 z dnia 02.02.2018 r.   

 

Zarząd ELZAB S.A. („ELZAB”) z siedzibą w Zabrzu z przyjemnością informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 

02.02.2018 r. została zawarta umowa ramowa pomiędzy ELZAB, a Uber B.V., spółką prawa holenderskiego 

z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) („Uber”), określająca warunki współpracy stron umowy na terenie 

Polski. Przedmiotem wskazanej umowy jest sukcesywna dostawa kas fiskalnych przez ELZAB S.A. na rzecz 

partnerów Ubera. Dostawy realizowane będą na podstawie odrębnych zamówień składanych przez partnerów 

Ubera. Umowa zawarta została na okres 1 roku z możliwością automatycznego wydłużenia okresu trwania 

umowy. Pozyskanie klienta z  nowego segmentu rynku, daje szanse ELZAB S.A. na rozwój działalności w 

ramach współpracy z  podmiotami działającymi w ramach ekonomii współdzielenia. 

 

„Cieszymy się z podjęcia współpracy z Uberem, niekwestionowanym globalnym liderem firm działających w 

obszarze nowoczesnych technologii. Mamy nadzieje, że wprowadzenie produktów fiskalnych ELZAB pozwoli 

kierowcom korzystającym w Polsce z aplikacji Uber lepiej dostosować się do potrzeb klientów. Jesteśmy 

przekonani, że wieloletnie doświadczenie ELZAB w obszarze rozwiązań dla branży przewozowej przełoży się 

na sukces we wprowadzaniu na rynek zaawansowanych rozwiązań fiskalnych” – powiedział Krzysztof 

Urbanowicz, Prezes Zarządu ELZAB S.A.   

 

„Aplikacja Uber umożliwia swoim partnerom oferowanie bezpiecznych, wygodnych i przejrzystych cenowo 

przejazdów w największych polskich miastach. Z Ubera korzysta już ponad półtora miliona Polaków, a 

naszym celem jest oferowanie im takich rozwiązań i funkcjonalności, które będą odpowiadały ich potrzebom. 

Dzięki współpracy z firmą ELZAB możemy zwiększyć zadowolenie użytkowników a kierowcom korzystającym 

z aplikacji zaoferować nowe możliwości generowania dodatkowych przychodów. – powiedział Alexei Stakh, 

Dyrektor Generalny Ubera w Europie Środkowo-Wschodniej.  

 

 

O Elzab:   

ELZAB Spółka Akcyjna – polskie przedsiębiorstwo informatyczne, specjalizujące się w projektowaniu, 

produkcji i dystrybucji kas i drukarek fiskalnych, urządzeń i systemów kasowych, peryferii i akcesoriów 

(wagi elektroniczne, szuflady kasowe, sprawdzarki cen, drukarki etykiet) służących do rejestracji i 

zarządzania sprzedażą. Korzenie ELZAB sięgają roku 1969, zaś od 1998 jej akcje notowane są na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2011 r. właścicielem większościowego pakietu akcji ELZAB 

jest COMP S.A. Więcej informacji na temat firmy ELZAB można znaleźć na stronie www.elzab.pl 

 

 

O Uber: 

Uber to firma technologiczna, która łączy użytkowników aplikacji z kierowcami korzystającymi z  platformy, 

aby współdzielić swój przejazd z innymi, oferować możliwość przywiezienia posiłku bądź przewiezienia 

przesyłki. Platforma Uber działa w ponad 600 miastach w więcej niż 76 krajach na całym świecie, pomagając 

rozwijać to, jak ludzie poruszają się po współczesnych miastach. 

W Polsce Uber jest dostępny w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i na Śląsku. 

Więcej informacji na temat firmy Uber oraz jej usług można znaleźć na:  https://www.uber.com/pl/  
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