
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Promocja BLUELYZER ST”. 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin sprzedaży premiowej (zwanej dalej „Promocją”) produktów z serii 

AFRISO BlueLine (zwany dalej „Regulaminem”) określa mechanizm, zakres 

i warunki uczestnictwa w Promocji. 

2. Organizatorem Promocji jest AFRISO Sp. z o.o., Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 

Czekanów, wpisana do KRS pod numerem 0000066141, NIP 631-19-79-176, 

kapitał zakładowy 300 000 zł, zwana dalej „Organizatorem”. 

 

§ 2  

CEL I FINANSOWANIE PROMOCJI 

1. Promocja ma na celu upowszechnienie na rynku polskim produktów z oferty 

handlowej Organizatora. 

2. Promocja jest finansowana ze środków własnych Organizatora, przeznaczonych na 

działalność promocyjno-reklamową. 

 

§ 3  

UCZESTNICY PROMOCJI 

1. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne zamieszkałe lub mające 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w czasie trwania Promocji 

(określonym w § 4) spełniły warunki określone w Regulaminie. 

2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i członkowie rodzin Organizatora oraz 

innych podmiotów zaangażowanych w realizację Promocji. 

 

§ 4  

CZAS TRWANIA PROMOCJI 

1. Promocja trwa od 3 października 2022 roku do 21 grudnia 2022 roku. 

 

§ 5  

PRODUKTY PROMOCYJNE 

1. Promocją objęty jest produkt AFRISO obejmujący zakup: 

- Analizatora spalin BLUELYZER ST ((Art. – Nr 14 390 16), 

- Analizator spalin z drukarką BLUELYZER ST (Art. – Nr 44 390 16), 

- Analizator spalin z ciągiem kominowym BLUELYZER ST (Art. – Nr 14 391 16), 

- Analizator spalin z ciągiem kominowym i drukarką BLUELYZER ST (Art. – Nr 44 391 

16) w określonych pakietach z gadżetami. 

 

2. Pakiety: 

 Analizator spalin BLUELYZER ST (Art. – Nr 14 390 16) z walizką transportową (Art. 

Nr 68 503 00) i pierwszym rokiem programu serwisowego „OSA” bez dodatkowych 

opłat. 



 Analizator spalin z drukarką BLUELYZER ST (Art. – Nr 44 390 16) z walizką 

transportową (Art. Nr 68 503 00) i pierwszym rokiem programu serwisowego „OSA” 

bez dodatkowych opłat. 

 Analizator spalin z ciągiem kominowym BLUELYZER ST (Art. – Nr 14 391 16) 

z walizką transportową (Art. Nr 68 503 00) i pierwszym rokiem programu 

serwisowego „OSA” bez dodatkowych opłat. 

 Analizator spalin z ciągiem kominowym i drukarką BLUELYZER ST (Art. – Nr 44 391 

16) z walizką transportową (Art. Nr 68 503 00) i pierwszym rokiem programu 

serwisowego „OSA” bez dodatkowych opłat. 

 

§ 6  

MECHANIZM PROMOCJI 

1. Warunkiem udziału w Promocji jest zakup w okresie wskazanym w § 4 produktów 

objętych Promocją. 

2. Uczestnik może dokonać nieograniczonej liczby zakupów produktów promocyjnych 

i wielokrotnie uzyskiwać obniżone ceny wymienione w § 5 punkt 1. 

3. Produkty promocyjne określone są w ulotce promocyjnej, udostępnionej przez 

Organizatora w formie drukowanej oraz elektronicznej na stronach: 

www.analizatory.pl i www.afriso.pl 

 

§ 7  

ZASIĘG TERYTORIALNY PROMOCJI 

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 8  

KOMISJA PROMOCYJNA 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Promocji czuwa Komisja, złożona z przedstawicieli 

Organizatora. 

2. Decyzje Komisji są ostateczne, co nie uchybia prawu do skorzystania ze środków 

ochrony prawnej przewidzianych przepisami prawa. 

 

§ 9  

DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe Uczestników są zbierane, przechowywane i przetwarzane przy 

zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

2. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania 

i żądania usunięcia. 

3. Korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

należy kierować na adres mailowy Organizatora: mojedane@afriso.pl.. 

§ 10  

SPRAWY PODATKOWE 

 

1. Nagroda przekazana w ramach sprzedaży premiowej Uczestnikowi – osobie fizycznej 

nieprowadzącej działalności gospodarczej jest zwolniona z podatku dochodowego od 

http://www.analizatory.pl/
http://www.afriso.pl/


osób  fizycznych  do  kwoty   2.000,00 zł  (na  podstawie  art.  21  ust.  1  pkt   68 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

2. W przypadku przekazania nagrody osobie fizycznej nieprowadzącej działalności 

gospodarczej, której wartość przekracza kwotę 2.000,00 zł, jej realizacja podlega 

podatkowi od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416 

z późn. zm.). 

3. Organizator promocji ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% 

wartości nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wypłacona Uczestnikowi 

promocji. Od łącznej wartości nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej Organizator 

pobierze należny podatek, który następnie odprowadzi do właściwego urzędu 

skarbowego na podstawie art. 41 ust 4 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

4. Nagroda, która zostanie wydana Uczestnikowi w związku z prowadzoną przez 

niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowi przychód z działalności 

gospodarczej Uczestnika, podlegający opodatkowaniu zgodnie ze stosowaną przez 

podatnika formą opodatkowania. Obowiązek rozliczenia podatku z właściwym 

urzędem skarbowym ciąży w takim przypadku na Uczestniku. 

 

 

§ 11  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 


