
Regulamin promocji „Kasa za terminale” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Regulamin promocji „Kasa za terminale” (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału, w tym warunki 
sprzedaży premiowej urządzeń PayTel wraz z usługami PayTel, które należy spełnić, aby otrzymać premię 
opisaną dalej w ust. 5 (dalej: „Promocja”). 
 
2. Promocja skierowana jest do Uczestników, którzy zawrą w okresie promocji umowę z PayTel na okres 12 
miesięcy lub dłuższy.                                                
 
3. Premia dotyczy maksymalnie 3 terminali lub/i PIN-padów i 3 Urządzeń Fiskalnych używanych przez jednego 
Uczestnika.  
 
4. PayTel S.A. jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO) oraz aktualnie obowiązującą ustawą o 
ochronie danych osobowych. 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez PayTel S.A. została przekazana Uczestnikowi przy 
zawarciu z nim umowy. 
 
5. Nagrodą w promocji „Kasa za terminale” jest premia pieniężna (dalej: „Premia”) w kwocie: 

- 100 PLN (słownie: sto złotych) dla terminala kwalifikującego się do Programu Polska Bezgotówkowa, 
- 300 PLN (słownie: trzysta złotych) dla pozostałych terminali,  

przyznawana każdemu Uczestnikowi, który spełni warunki Promocji, o których mowa w §3 i §4 niniejszego 
Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości,  podane wyżej kwoty przyznawane są za jedną parę składającą się z 
terminala PIN-pada PayTel i Urządzenia Fiskalnego. 
 
6. Czas trwania Promocji: od dnia jej ogłoszenia do dnia 30.06.2021 r. z możliwością jej przedłużenia. 
 

§ 2 
Definicje 

 
1. Organizator Promocji – PayTel SA z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-092) przy ulicy Żwirki i Wigury 
14, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332228, kapitał zakładowy 58.293.558 PLN opłacony w całości, 
KRS: 332228, NIP: 527-260-66-18, REGON: 141802150 (dalej: „PayTel”). 
 
2. Uczestnik – przedsiębiorca, który w ramach własnej działalności gospodarczej przyjmuje płatności kartowe na 
urządzeniu PayTel w ramach zawartych z PayTel umów na najem/dzierżawę terminali oraz o świadczenie 
innych usług przez PayTel w celu wykonywania sprzedaży lub świadczenia usług ewidencjonowanych przy 
użyciu Urządzeń Fiskalnych . 
 
5. Urządzenia Fiskalne – kasy lub drukarki fiskalne ewidencjonujące sprzedaż dla których płatności są 
dokonywane z użyciem terminali lub PIN-padów PayTel w celu rozliczania transakcji bezgotówkowych 
realizowanych między innymi kartami płatniczymi. 
 
6. PayTel Spółka Akcyjna - Krajowa Instytucja Płatnicza, w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 
usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175 ze zm.), która świadczy usługi w zakresie instalacji terminali 
płatniczych lub PIN-padów oraz usługi rozliczania transakcji bezgotówkowych przy użyciu tych urządzeń 
(dalej: „PayTel”). 
 
7. Autoryzowany Przedstawiciel – przedsiębiorca, który ma zawarte umowy z producentem Urządzeń 
Fiskalnych i jest uprawniony do sprzedaży Urządzeń Fiskalnych i/lub serwisowania tych urządzeń oraz ma 
zawarte umowy z PayTel i jest uprawniony do pośrednictwa w zawieraniu umów na wynajem/dzierżawę 
terminali lub PIN-padów PayTel. 

https://www.paytel.pl/pl/kontakt


 
8. Okres Weryfikacji – termin do 30 dni, licząc od daty przesłania formularza, w którym dokonane zostanie 
sprawdzenie danych, złożonych oświadczeń i wyjaśnienie nieprawidłowości danych zawartych w formularzu 
oraz ew. reklamacji, kończący się przyznaniem lub odmową prawa do Premii. 
 
9. Premia – świadczenie pieniężne w wysokości 100 zł lub 300 zł przysługujące Uczestnikowi w przypadku 
spełnienia warunków określonych w niniejszej Promocji za każdą parę urządzeń składającą się z terminala PIN-
pada PayTel lub/i Urządzenia Fiskalnego osobno, z zastrzeżeniem, o którym mowa § 1 ust. 3. 
 

 
§ 3 

Zasady uczestnictwa w Promocji 
 

1. W Promocji może wziąć udział każdy Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki: 
 
a. Kupił Urządzenie Fiskalne po dniu 1 stycznia 2020 roku, 
b. W okresie trwania Promocji zawarł umowę z PayTel oraz zainstalował terminal płatniczy lub/i PIN-pad 
dostarczony przez PayTel z usługą DCC (o ile taka usługa jest fizycznie dostępna na terminalu lub/i PIN-
padzie) oraz wyraził zgody na wysyłanie informacji handlowych, również tych wysyłanych automatycznie, w 
imieniu własnym lub współpracujących usługodawców z użyciem następujących środków komunikacji 
elektronicznej lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych: 

• e-mail/SMS/MMS/wiadomości w portalu internetowym;  

• rozmowa telefoniczna z konsultantem. 
c. Prawidłowo wypełnił formularz poprzez wprowadzenie wszystkich wymaganych danych zawartych w 
formularzu zamieszczonym na stronie kasazaterminale.paytel.pl/promocja oraz 
www.kasazaterminale.pl/promocja 
d. Dokonał transakcji płatniczych przy użyciu kart płatniczych do trzech miesięcy po zakończeniu Promocji 
na łączną kwotę: 

• 1000 zł dla terminali objętych Programem Polska Bezgotówkowa 

• 3000 zł dla terminali pozostałych. 
W celu uniknięcia wątpliwości, warunek wysokości transakcji dotyczy każdej pary urządzeń składającej się z 
terminala / PIN Pada PayTel oraz Urządzenia Fiskalnego osobno, tj. wysokość transakcji płatniczych 
przeprowadzonej na różnych parach terminal/pin pad  - Urządzenie Fiskalne nie ulega zliczeniu. 
 
2. Uczestnik wypełniając formularz za pośrednictwem strony: kasazaterminale.paytel.pl/promocja oraz 
www.kasazaterminale.pl/promocja akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przekazanie danych do PayTel w 
celu weryfikacji prawa do Premii. 
 
3. Wypełnianie i przesyłanie formularzy możliwe jest do 15 dni od daty zakończenia okresu promocji. Po tym 
dniu formularze nie będą przyjmowane. 
 

§ 4 
Zasady przyznawania Premii 

 
1. Uczestnik uzyska prawo do Premii, jeśli spełni łącznie warunki wymienione w §3. 
2. Po uzyskaniu prawa do Premii Uczestnik wypełnia formularz na stronie kasazaterminale.paytel.pl/promocja 
oraz www.kasazaterminale.pl/promocja, zawierający informacje niezbędne do przekazania Premii: 

 
a. NIP przedsiębiorstwa uczestniczącego w Promocji, 
b. Marka, model i nr unikatowy Urządzenia Fiskalnego, 
c. Data zakupu Urządzenia Fiskalnego, 
d. Numer terminala TVID umieszczony na terminalu lub/i PIN-padzie, 
e. Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz i uprawnionej do reprezentowania zgłaszanego 
przedsiębiorstwa 
f. Dane kontaktowe: adres e-mail oraz nr telefonu, 

 
3. Prawidłowe wypełnienie formularza i podanie danych niezbędnych do wypłaty Premii, określonych 
szczegółowo w formularzu, jest warunkiem wypłaty Premii. 

http://www.kasazaterminale.pl/
https://www.kasazaterminale.pl/
https://www.kasazaterminale.pl/


 
4. Za prawidłowość danych podanych w formularzu odpowiada Uczestnik zgodnie z oświadczeniami zawartymi 
w formularzu.  
 
5. Dane z formularza podlegają weryfikacji przez Organizatora i PayTel, przy udziale Uczestnika, w Okresie 
Weryfikacji. 
 
6. Po weryfikacji danych z formularza Organizator prześle na podany przez Uczestnika adres e-mail, wypełniony 
przez Użytkownika formularz w formacie PDF, celem umożliwienia Uczestnikowi sprawdzenia poprawności 
podanych danych. Brak zastrzeżeń ze strony Uczestnika odnośnie danych zawartych w formularzu przesłanym 
w formacie PDF w Okresie Weryfikacji skutkuje tym, że Premia zostanie nieodwołalnie przekazana na numer 
rachunku bankowego podany jako główny rachunek bankowy wskazany na umowie na akceptację kart 
płatniczych.  
 
7. Jeżeli w trakcie weryfikacji okaże się, że w formularzu są błędy, Organizator odmówi przyznania Premii z 
uwagi na wprowadzenie błędnie danych bądź nieprawdziwość danych. 
 
8. W terminie do 30 dni po Okresie Weryfikacji danych z formularza  i wykonaniu łącznego obrotu 1000 lub 
3000 zł (liczymy łącznie obrót na kartach płatniczych i BLIK) Użytkownik otrzyma przelew kwoty 100 lub 300 zł 
tytułem Premii na wskazany rachunek bankowy. 
 
9. Premia stanowi przychód Uczestnika i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz rozliczeniu 
przez Uczestnika. 
 
10. Podanie przez Uczestnika błędnych danych w formularzu, przede wszystkim nr NIP oraz numeru terminala 
TVID skutkuje nie przyznaniem Premii. 
 
11. Nie wykonanie wymaganego obrotu przy użyciu kart płatniczych w wysokości 1000 zł lub 3000 zł do 3 
miesięcy od zakończenia Promocji oznacza bezpowrotną utratę prawa do Premii. 

 
§ 5 

Postanowienia końcowe 
 
1. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie kasazaterminale.paytel.pl  oraz 

www.kasazaterminale.pl Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w zakresie czasu 
trwania promocji, zmiany zasad oraz wysokości Premii. Zmiany obowiązywać będą od czasu ich publikacji na 
stronie kasazaterminale.paytel.pl  oraz www.kasazaterminale.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia promocji w każdym momencie. O zakończeniu Promocji 
Organizator poinformuje na stronie kasazaterminale.paytel.pl  oraz www.kasazaterminale.pl  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w 
szczególności ustawy Kodeks cywilny. 
 

4. PayTel S.A., Warszawa, opublikowano dnia 26.04.2021 r. 
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