
 
 

 

Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o. | ul. Fabryczna 1-3, 58-100 ŚWIDNICA  

tel. 74 858 27 00 | fax 74 858 27 01 | eltech@eltech.com.pl | NIP 884-23-60-401                        www.eltech.com.pl  
 

Świdnica 01.10.2018 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „NIEODPŁATNE TESTY AUTOMATU WYDAJĄCEGO EVM-1” 

 

1. CT ELTECH udostępnia 5 urządzeń EVM-1 do nieodpłatnych testów dla swoich Klientów. 

2. W ramach promocji, Klientom którzy spełnią określone warunki przysługuje maksymalnie do dwóch miesięcy 

nieodpłatnych testów urządzenia EVM-1. 

3. CT ELTECH zobowiązuje się do rozruchu urządzenia na terenie zakładu Klienta, któremu powierzy na testy 

urządzenie EVM-1, oraz jednodniowego szkolenia z zakresu używania i obsługi urządzenia EVM-1 i systemu EVS. 

4. W trakcie testów Klientowi przysługuje dostęp do wsparcia technicznego „helpdesk” (telefonicznie i/lub on-

line) świadczonego przez CT ELTECH w godz. pracy (7.30-15.30) w dni robocze (pon.- pt.).   

NUMER KONTAKTOWY HELPDESK: 694-463-550 

5. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest pisemne (np. mailowe) zgłoszenie przez Klienta chęci skorzystania 

z promocji, a także zapoznanie się i zaakceptowanie podpisem warunków niniejszego regulaminu promocji. 

6. W trakcie trwania promocji Klient ma prawo skorzystać jeden raz z nieodpłatnych testów jednego urządzenia 

EVM-1. 

7. Ostateczny termin zgłaszania się Klientów do udziału w promocji upływa 31.12.2018. 

8. O terminie dostawy urządzenia testowego do Klienta decyduje kolejność zgłoszeń i kolejka oczekujących. 

9. Promocyjne testy będą realizowane w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2019 - co oznacza, że w razie 

dużego zainteresowania Klientów, CT ELTECH ma prawo skrócić zarówno termin przyjmowania zgłoszeń, jak i 

czas przebiegu testów u poszczególnych Klientów do jednego miesiąca.  

10. Po zakończeniu testów, Klient który nie zdecyduje się na zakup lub dzierżawę testowanego urządzenia EVM-1, 

jest zobligowany oddać do CT ELTECH urządzenie w stanie nieuszkodzonym (tzn. stan techniczny i wizualny 

testowanego urządzenia nie może być gorszy niż wynikający z normalnego użytkowania). W przypadku zwrotu 

urządzenia uszkodzonego Klient pokryje koszty naprawy wg kosztorysu sporządzonego przez CT ELTECH. 

11. Brak zwrotu urządzenia w nieprzekraczalnym terminie 1 tygodnia od zakończenia testów – upoważnia CT 

ELTECH do wystawienia faktury sprzedaży do Klienta za urządzenie EVM-1 w cenie 35.850,00 PLN netto. 

 

 

 

…………………………………………….      ………………………………………………… 
CT ELTECH                  KLIENT 
(opiekun Klienta) 
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