Regulamin akcji promocyjnej pod nazwą „Kupon na zakup kasy
FAWAG Lite Online”
§1

Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i określenia posiadają następujące znaczenie:
1) „Regulamin” – niniejszy regulamin, którego treść jest dostępna na stronie internetowej: www.fawaglite.pl;
2) „Organizator”, zamiennie „FAWAG” - spółka Lubelskie Fabryki Wag „FAWAG” S.A. z siedzibą w Lublinie
(kod pocztowy: 20-954), ul. Łęczyńska 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029928, NIP 7120156530,
REGON 430698810, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 5.100.000 zł;
3) „Promocja” – akcja promocyjna pod nazwą „Kupon na zakup Kasy FAWAG Lite Online”, organizowana
przez FAWAG na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 26.03.2018 r. do 31.12.2020 r. do
godz. 17:00 (dalej: „Okres Promocji”);
4) „Właściwe Przepisy” – przepisy prawa rangi ustawowej (ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, z mocą obowiązującą od 1 maja
2019 roku) statuujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwość, a z czasem obowiązek
ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego (VAT) w rozumieniu przepisów o podatku od
towarów i usług przy użyciu tzw. kas on-line, czyli kas rejestrujących umożliwiających połączenie
i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas;
5) „Potwierdzenie” – ostateczna decyzja Prezesa Głównego Urzędu Miar potwierdzająca spełnianie
przez kasę rejestrującą funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy
rejestrujące;
6) „Kasa 1” – kasa rejestrująca typu FAWAG Lite wyprodukowana przez FAWAG i wprowadzona do
obrotu na podstawie uzyskanego dla tej kasy i aktualnie obowiązującego Potwierdzenia, nie będąca
kasą on-line;
7) „Kasa 2” – kasa rejestrująca typu FAWAG LITE ONLINE wyprodukowana przez FAWAG i wprowadzona
do obrotu na podstawie uzyskanego dla tej kasy w dniu 04.04.2019 r. i aktualnie obowiązującego
Potwierdzenia, będąca kasą on-line;
8) „Uprawniony” - osoba ﬁzyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna (nieposiadająca
osobowości prawnej) prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca kryteria określone
w § 2 Regulaminu i uprawniona do skorzystania z Promocji;
9) „Autoryzowani Sprzedawcy” – podmioty, których aktualna lista jest dostępna u Organizatora. Dane
kontaktowe do Organizatora dostępne są na stronach internetowych: www.fawaglite.pl i www.fawagliteonline.pl;
10) „Kupon” – unikatowy kupon wydawany wraz zakupem Kasy 1, za okazaniem którego (w oryginale)
i po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Uprawniony będzie miał możliwość skorzystania
z Promocji w zakresie nabycia Kasy 2.
§2
Uprawnionym do skorzystania z Promocji na warunkach określonych w Regulaminie jest każdy podmiot,
który w Okresie Promocji nabył lub nabędzie Kasę 1 dla celów ewidencjonowania obrotu i kwot podatku
należnego (VAT) w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług w ramach prowadzonej przez
siebie działalności gospodarczej i który w Okresie Promocji dokonał lub dokona ﬁskalizacji Kasy 1,
udokumentowanej przez Autoryzowanego Sprzedawcę (o statusie Autoryzowanego Sprzedawcy dla
celów określonych w niniejszym § 2 decyduje data wypełnienia Kuponu), odpowiednią wzmianką na
Kuponie (poprzez wpisanie daty ﬁskalizacji Kasy 1, ze wskazaniem jej numeru unikatowego, przybicie
pieczątki podmiotu ﬁskalizującego oraz podpisanie Kuponu przez osobę wyznaczoną przez Autoryzowanego
Sprzedawcę, a także poprzez wpisanie danych użytkownika końcowego oraz jego nr NIP). Dla uniknięcia
wątpliwości wyraźnie wskazuje się, że uprawnienie do skorzystania z Promocji na warunkach
określonych w Regulaminie powstaje po stronie danego podmiotu wyłącznie w przypadku spełnienia
wszystkich ww. wymogów przez ten podmiot.
Więcej informacji na FAWAGlite.pl

§3
1. Każdemu Uprawnionemu za wydaniem Autoryzowanemu Sprzedawcy oryginału Kuponu wypełnionego
stosownie postanowień § 2 Regulaminu będzie przysługiwało w przypadku kupna w Okresie Promocji
Kasy 2 od Autoryzowanego Sprzedawcy (o statusie Autoryzowanego Sprzedawcy dla celów określonych
w niniejszym § 3 decyduje data kupna Kasy 2) prawo do rabatu od ceny sprzedaży Kasy 2 w wysokości 200 zł
powiększonej o podatek VAT (dalej: „Rabat”). Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż Rabat obowiązuje
wyłącznie w przypadku zakupu w Okresie Promocji Kasy 2 od Autoryzowanego Sprzedawcy, przy czym
Uprawniony ma prawo dokonać zakupu Kasy 2 z Rabatem u dowolnie wybranego Autoryzowanego
Sprzedawcy. W przypadku przedstawienia Autoryzowanemu Sprzedawcy innej postaci Kuponu niż oryginał
zawierający dane wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ust. 1 Rabat nie przysługuje.
2. Rabat będzie udzielony przez Autoryzowanego Sprzedawcę od ceny sprzedaży Kasy 2 zaoferowanej
przez Autoryzowanego Sprzedawcę Uprawnionemu.
3. Ponadto każdemu Uprawnionemu, który skorzysta z Promocji stosownie do postanowień ust. 1 powyżej
i zrealizuje Rabat, zostanie udzielona przez Autoryzowanego Sprzedawcę, który udzieli Uprawnionemu
Rabatu, gwarancja na Kasę 2 odpowiadająca warunkom gwarancji udzielonej na Kasę 1, jednak
z przedłużonym - na łączny okres 5 (pięciu) lat, licząc od dnia sprzedaży Kasy 2 - okresem gwarancyjnym
na moduł ﬁskalny Kasy 2 (dalej „Promocyjna Gwarancja na Kasę 2”). Promocyjna Gwarancja na Kasę 2
zostanie zatem udzielona na warunkach wskazanych w zdaniu poprzedzającym na okres 12 (dwunastu)
miesięcy licząc od dnia sprzedaży Kasy 2, z zastrzeżeniem, że na moduł ﬁskalny Kasy 2 gwarancja ta będzie
przedłużona na okres kolejnych 48 (czterdziestu ośmiu) miesięcy. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się,
że Promocyjna Gwarancja na Kasę 2 dotyczy wyłącznie egzemplarzy Kas 2 zakupionych w ramach
Promocji zrealizowanej stosownie do postanowień ust. 1 powyżej.
§4
1. Wszelkie treści zawarte w materiałach dystrybuowanych przez FAWAG, a dotyczących Promocji mają
charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą dla FAWAG mają jedynie postanowienia Regulaminu.
2. Kupon uprawnia wyłącznie do Rabatu na warunkach określonych w Regulaminie. Kupon nie podlega
wymianie na jakiekolwiek inne świadczenie niż Rabat. Uprawnienia wynikające z Kuponu nie podlegają
przeniesieniu na inny podmiot.
3. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
4. W Okresie Promocji w sprawach dotyczących Promocji można się kontaktować z Organizatorem
wysyłając korespondencję w postaci elektronicznej, na adres: fawaglite@fawag.pl.
Lublin, 15.04.2019 r.
W imieniu spółki Lubelskie Fabryki Wag „FAWAG” S.A.:
Jerzy Migduła – Prezes Zarządu
Potwierdzam ﬁskalizację kasy
rejestrującej typu FAWAG Lite
o numerze unikatowym:
........................................
dokonaną w dniu
......................................r.
NIP nabywcy / Uprawnionego

[pieczątka podmiotu ﬁskalizującego, podpis osoby dokonującej ﬁskalizacji]

