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Regulamin Programu „Bezpieczne zakupy”
1. Program „Bezpieczne zakupy” ma na celu spokojne, komfortowe, satysfakcjonujące dokonanie zakupu
kasy fiskalnej w Firmie ELPRO.
2. Ewentualnym zwrotom podlegają towary spełniające łącznie poniższe warunki:
a)
zwrotom podlegają wyłącznie kasy fiskalne, nie dotyczy to drukarek fiskalnych ani innych
urządzeń będących w ofercie ELPRO,
b)
zwracana kasa nie może nosić śladów użytkowania,
c)
zwracana kasa powinna być zapakowana w oryginalne, niezniszczone opakowanie,
d)
zwracana kasa nie może mieć podbitej karty gwarancyjnej (jeżeli została wydana),
e)
zwracana kasa fiskalna nie może być ufiskalniona,
f)
zwracana kasa musi posiadać w momencie zwrotu ważną homologację Głównego Urzędu Miar.
3. W przypadku wcześniejszego bezpłatnego wykonania przez ELPRO usług na rzecz Klienta
(tj. wdrożenie, szkolenie lub programowanie), warunkiem zwrotu kasy fiskalnej jest wcześniejsze
uregulowanie należności za wykonane usługi, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
4. Zwrot towaru spełniającego powyższe warunki będzie dokonany na podstawie wystawionej korekty
faktury VAT.
5. Zwrot towaru powoduje zwrot kwoty w wysokości zapłaconej ceny widniejącej na oryginalnym
dokumencie sprzedaży.
6. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia faktu dokonania zwrotu towaru własnoręcznym podpisem
i datą na korekcie faktury VAT.
7. Klient może odstąpić od umowy kupna towaru zakupionego w ELPRO bez podania przyczyny
maksymalnie w terminie 15 dni od daty zakupu kasy.
8. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 lutego 2015, na czas nieokreślony i może ulec zmianie w formie
pisemnej.
9. Każdy Klient będzie miał możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w siedzibie ELPRO
oraz na stronie www.elpro.com.pl.

Urządzenia dla Handlu
tel. 42 664-06-10, fax 42 664-06-15
e -mail: kasy@elpro.com.pl

Komputerowe Systemy Sprzedaży
tel. 42 664-06-30, fax 42 664-06-35
e-mail: it@elpro.com.pl

Systemy Monitoringu CCTV
tel. 42 664-06-60, fax 42 664-06-65
e-mail: cctv@elpro.com.pl

