
REGULAMIN - INFORMACJE  OGÓLNE
Strona www.kalk15.pl  wraz z podstronami i instalatorem programu KALK15 jest własnością
i jest obsługiwana przez firmę: 

ELATECH Szczepan Ratajczyk 
ul. Połczyńska 93, 
01-301 Warszawa

NIP:771-132-79-34
tel. 22 423-38-29 
tel. 660-727-573 

email: elatech@elatech.pl
http://www.elatech.pl/

Strona  www.kalk15.pl ma na celu prezentację i promocję programu KALK15 oraz umożliwia 
pobranie instalatora programu.

Strona  www.kalk15.pl nie pobiera opłat za pobranie instalatora programu KALK15.

Strona  www.kalk15.pl nie gromadzi danych o osobach, podmiotach pobierających instalator 
programu KALK15.

Program KALK15 zainstalowany przy pomocy instalatora pobranego ze strony KALK15 
uruchamia się w wersji demonstracyjnej o ograniczonej funkcjonalności.

Firma ELATECH Szczepan Ratajczyk nie pobiera opłat za instalację programu KALK15.

Rejestracja programu KALK15 jest dobrowolna i nie obliguje do zapłaty za program.

ZASADY ZAKUPU PROGRAMU KALK15
Ceny za program KALK15 podane są na podstronie „Cennik” 
(ceny netto i brutto zawierające obowiązującą stawkę VAT)

Aby zakupić i korzystać z pełnej funkcjonalności programu KALK15 należy : 
1. pobrać instalator programu ze strony www.kalk15.pl  
2. zainstalować program KALK15 z instalatora
3. uruchomić program KALK15  
4. zarejestrować program używając funkcji programu KALK15

[Dane z formularza rejestracyjnego zostaną przesłane do siedzimy firmy ELATECH i 
posłużą do wystawienia dokumentu księgowego potwierdzającego zakup programu (faktura 
VAT lub paragon)]

5. dokonać płatności za wybraną  wersję licencjonowania programu KALK15.
[Płatności można dokonać klasycznie przelewem bankowym lub przy pomocy szybkiej 
płatności internetowej Przelwy24.
Dane do przelewu bankowego zostaną wysłane na adres e-mail podany w formularzu 
rejestracyjnym.
Opcja szybkiej płatności internetowej jest dostępna z poziomu formularza rejestracyjnego w
programie KALK15 – przycisk „Zapłać teraz”  
Dokument księgowy zostanie wygenerowany w terminie do 7 dni po dokonaniu zapłaty za 
program.]
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AKTYWACJA PROGRAMU KALK15
Po po otrzymaniu od banku lub operatora płatności internetowych informacji o przyjętej płatności 
zostanie na serwerze firmy ELATECH Szczepan Ratajczyk aktywowana licencja umożliwiająca 
korzystanie z pełnej funkcjonalności programu KALK15 przez wykupiony czas.

ZASADY REKLAMACJI
W przypadku problemów z uruchomieniem lub działaniem programu KALK15, reklamacje należy 
zgłaszać bezpośrednio do producenta programu firmy 

ELATECH Szczepan Ratajczyk 
ul. Połczyńska 93, 
01-301 Warszawa

NIP:771-132-79-34
tel. 22 423-38-29 
tel. 660-727-573 

email: elatech@elatech.pl

UWAGI KOŃCOWE
Zakupu programu KALK15 może dokonać każdy, kto posiada zdolności do czynności prawnych 
(pełnoletnie osoby fizyczne, firmy). 
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