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ZGŁOŚ udział w Kampanii  

na poniższy adres e-mail. 
 

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.   

 
irmina.balcerek@eltech.com.pl

 

 
74 858 27 10

 

POBIERZ REGULAMIN
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REGULAMIN KAMPANII 
„Dołącz do B2B ELTECH – zyskaj RABAT na START” 

 
1. Kampania „Dołącz do B2B ELTECH – zyskaj RABAT na START” skierowana jest 
do Klientów realizujących zakupy w CT ELTECH. 
2. Uczestnicy Kampanii. 
Swój udział w Kampanii mogą zgłosić Klienci:  
- nowi, niezarejestrowani na platformie B2B ELTECH, 
- zarejestrowani na platformie B2B ELTECH i nie dokonujący zakupów  
za jej pośrednictwem, 
- zarejestrowani na platformie B2B ELTECH, dokonujący zakupów  
za jej pośrednictwem, a których łączna suma zakupów w roku 2021 (poprzedzającym 
Kampanię), nie przekroczyła rocznie 10.000 PLN netto.  
Zakwalifikowanie Klienta do udziału w Kampanii jest uzależnione od ustalonych 
indywidualnych warunków handlowych Klienta (informacje 
irmina.balcerek@eltech.com.pl lub u opiekunów handlowych).  
Warunki uczestnictwa Klienta w Kampanii:   

• zgłoszenie udziału w Kampanii i tym samym chęci przejścia z modelu tradycyjnej 
sprzedaży, na zakupy za pośrednictwem platformy B2B ELTECH (zarówno Klienci 
posiadający konto, jak i Klienci nowi), poprzez dokonanie zgłoszenia na adres:  
irmina.balcerek@eltech.com.pl lub mateusz.smolarek@eltech.com.pl z dopiskiem 
w temacie: B2B rabat na START, 

• realizacja zakupów w CT ELTECH za pośrednictwem platformy B2B ELTECH  
w okresie 01.04.-31.12.2022r., na łączną wartość min. 9.000 PLN netto  
po rabatach, w jednym kwartale kalendarzowym (liczy się data złożenia 
zamówienia, nie później niż do 31.12.2022r.), 

• okresem rozliczania wartości zakupów Klienta jest jeden kwartał kalendarzowy 
(tabela): 
 

2022 II kwartał III kwartał  IV kwartał 

Okres rozliczeniowy 
zakupów 

1.04-30.06.2022 1.07-30.09.2022 1.10-31.12.2022 

Minimalna wartość  
w PLN netto w okresie 

9.000 9.000 9.000 

 
• rozliczenie łącznej kwartalnej wartości zakupów Klienta następuje po wystawieniu 

przez CT ELTECH dokumentu (dokumentów) sprzedaży i terminowym 
uregulowaniu przez Klienta płatności, tytułem zamówień dokonanych w danym 
kwartale,  

• spełniając powyższe kryteria, Klient może dokonać dowolnej ilości zamówień  
w danym kwartale kalendarzowym,  

3. Spełnienie wszystkich warunków określonych w pkt. 2 i 3 będzie skutkowało: 

• naliczeniem rabatu finansowego w wysokości 2% łącznej kwartalnej wartości 
zakupów Klienta netto po rabatach, 

• sposobem rozliczenia rabatu finansowego jest faktura korygująca wystawiana  
po rozliczeniu każdego kwartału (w przypadku kwartału IV, nie później niż do dnia 
31.01.2023r.). Zwrot rabatu finansowego następuje w terminie 14 dni od dnia 
wystawienia faktury korygującej,  
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• do łącznej wartości zakupu kwalifikującego do naliczenia Klientowi rabatu 
finansowego nie wlicza się wartości zakupu towarów zwróconych lub 
reklamowanych. 

4. Warunkiem przyznania rabatu finansowego jest terminowe uregulowanie przez 
Klienta płatności za wszystkie wystawione w trakcie trwania Kampanii dokumenty 
sprzedażowe.  

5. Klientom, którzy nie spełnią warunków określonych w pkt. 2 i 3, nie przysługuje rabat. 
6. Wystawiane w ramach Kampanii faktury korygujące nie rodzą dodatkowych 

obowiązków podatkowych. 
7. Do wartości zamówienia nie wlicza się koszów dostawy. 
8. Liczba Klientów mogących wziąć udział w Kampanii nie jest ograniczona.  
9. Klient może zgłosić udział w fakultatywnym szkoleniu online, prezentującym korzyści i 

możliwości użytkowania platformy B2B ELTECH, organizowanym przez CT ELTECH 
maksymalnie raz w miesiącu w czasie trwania Kampanii, po uprzednim zgłoszeniu się 
na jeden ze wskazanych w Regulaminie adresów e-mail.  



KORZYSTAJ Z B2B ELTECH 

i zyskaj RABAT na START

 Zarejestruj się lub zaloguj się na platformie zakupowej 

B2B ELTECH. Czas trwania Kampanii: 01.04.-31.12.2022

Zgłoś udział w kampanii 

 

Rób zakupy online - łączna wartość zamówień w kwartale

min.  9.000 PLN netto

Ciesz się już zawsze z wygody dokonywania zakupów 

przy użyciu platformy B2B ELTECH. 

Odbierz rabat 2% od łącznej wartości zakupów netto,

dokonanych przez platformę B2B, w trakcie trwania

kampanii

DOŁĄCZ DO NAS!

Wygodnie zamawiaj

z B2B ELTECH

https://b2b.eltech.com.pl/


