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PRAVIDLÁ AKCIE ŠROTOVNÉ 2015
1. Usporiadateľ akcie
Usporiadateľom tejto akcie je spoločnosť ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným,
Prešov (ďalej len “Usporiadateľ”) so sídlom Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov.
Akcia je realizovaná prostredníctvom dílerov Usporiadateľa a dílerov slovenských
distribútorov Usporiadateľa – ďalej len “Díler”.
2. Účastníci akcie
Akcia je pripravená pre koncových zákazníkov – podnikateľov (ďalej len “Zákazník”), ktorí
v rámci svojej podnikateľskej činnosti používajú elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej
len “ERP”) alebo fiskálnu tlačiareň (ďalej len „FT“) a chcú využiť možnosť výmeny svojej
starej ERP alebo FT za vybraný model firmy ELCOM podľa tu stanovených podmienok
Usporiadateľa.
3. Ponúkaný sortiment nových ERP a FT
Pri splnení podmienok tejto akcie môže zákazník zakúpiť nasledovné výrobky, pričom sa
mu uplatní zľava (šrotovné) z ceny bez DPH:
VÝROBOK
ŠROTOVNÉ PRE ZÁKAZNÍKA
Euro-50 Cash …................................................................... 20 €
Euro-50 Smart ….................................................................. 30 €
Euro-50 Medi ….................................................................... 30 €
Euro-50 T Mini ….................................................................. 50 €
Euro-50 TE Mini …................................................................ 50 €
Euro-150 TE Flexy …............................................................ 60 €
Euro-150 TE Flexy s batériou ….......................................... 60 €
Euro-2100 TE ….................................................................... 60 €
Mini Efox …........................................................................... 60 €
EFox Bixolon SRP 350 II ….................................................. 80 €
EFox Epson TM-T88 V …..................................................... 80 €
EFox ELCOM LK-T 212 ….................................................... 80 €
4. Podmienky akcie ŠROTOVNÉ 2015
Trvanie akcie pre Zákazníka: od 1.2.2015 do 30.6.2015
Podmienky priznania šrotovného:
• pri zakúpení novej ERP alebo FT vo firme ELCOM, alebo u Dílera alebo Distribútora,
Zákazník odovzdá svoju doteraz používanú ERP alebo FT ľubovoľnej značky
a od ľubovoľného výrobcu. Na veku odovzdanej ERP alebo FT nezáleží.
• odovzdaná ERP alebo FT je funkčná a schopná prevádzky, alebo
• odovzdaná ERP alebo FT môže byť nefunkčná, ak podľa záznamov v knihe ERP bola
v čase trvania tejto akcie registrovaná na daňovom úrade a existuje záznam v knihe
ERP o vzniku poruchy a prijatí na servis v čase trvania tejto akcie
Zákazník, ktorý spĺňa podmienky akcie, odovzdá Usporiadateľovi, Dílerovi, alebo
Distribútorovi:
• svoju starú ERP alebo FT s príslušenstvom (certifikát, adaptér)
• kópiu prvej strany knihy ERP s identifikačnými údajmi majiteľa
• kópiu príslušnej strany knihy ERP, kde je záznam o poslednom vyradení z evidencie
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