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Regulamin promocji „e!COCKPIT NA START” 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej organizowanej pod nazwą „e!COCKPIT NA 

START”  (dalej: „Promocja”). 

2. Przedmiotem Promocji jest licencja 2-stanowiskowa oprogramowania e!COCKPIT (nr kat. 2759-

101/111x-2002) (dalej: „Licencja”). 

3. Promocja trwa w okresie od 26 kwietnia 2021r. do 31 grudnia 2021r. lub do czasu wyczerpania 

Licencji. 

4. Promocja polega na uzyskaniu Licencji przez uczestnika Promocji po spełnieniu warunków 

określonych w Regulaminie.  

5. Liczba Licencji jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje data złożenia formularza aplikacyjnego 

oraz zamówienia. 

6. Organizatorem Promocji jest WAGO ELWAG Sp. z o.o., ul. Piękna 58a, 50-506 Wrocław, Polska, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000069966 , NIP: 896-102-56-89, wysokość kapitału zakładowego 4 000 000 zł, dalej jako: 

WAGO lub Organizator.  

7. Dane kontaktowe Organizatora: 

WAGO ELWAG sp. z o.o. 
ul. Piękna 58a, 50-506 Wrocław 
Telefon: +48 71 360 29 70, e-mail: obsluga.klienta@wago.com 

II. Uczestnicy Promocji 

1. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Klient”) może być każdy Klient, który:  

a) prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Polski, 

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

c) przed 26.04.2021r. nie dokonał zakupu produktów WAGO: serii 750-xx, serii 2759-xx lub 

zestawów startowych zawierających wymienione serie produktów, 

d) w okresie trwania Promocji poprawnie wypełni formularz aplikacyjny oraz zakupi minimum 

jeden programowalny w środowisku e!COCKPIT sterownik PLC WAGO serii PFC100, PFC200 lub 

panel serii TP600-VP, TP600-CP – szczegółowy wykaz produktów stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu, 

e) nie prowadzi działalności gospodarczej znajdującej się w klasyfikacji PKD w sekcji G dział 46 lub 

sekcji G dział 47, 

f) nie jest pracownikiem WAGO ELWAG Sp. z o.o., 

g) nie jest członkiem rodziny pracownika WAGO ELWAG Sp. z o.o.. 

h) wyrazi na rzecz Organizatora w momencie przesyłania formularza aplikacyjnego, co najmniej 

jedną zgodę marketingową (polegającą na prowadzeniu przez Organizatora marketingu 

bezpośredniego z wykorzystaniem połączeń telefonicznych i/lub otrzymywaniu od 

Organizatora informacji handlowych e-mailem). Klienci, którzy już wyrazili taką zgodę na rzecz 

Organizatora także mogą wziąć udział w Promocji. 

III. Zasady Promocji 
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1. Warunkiem udziału w Promocji jest: 

a) poprawne wypełnienie i przesłanie formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie 

internetowej https://www.wago.com/pl/promocje/lp-formularz-ecockpit , oraz 

b) w terminie do 14 dni (od daty przesłania formularza aplikacyjnego) złożenie zamówienia i zakup 

przez Klienta minimum jednego produktu WAGO, o którym mowa w pkt. II.1d.  

2. Niespełnienie warunku, o którym mowa w pkt. III.1b powoduje, że przesłany formularz aplikacyjny 

zostaje anulowany, a Klient chcąc skorzystać z Promocji zobowiązany jest ponownie spełnić 

wszystkie warunki Promocji wskazane w pkt. III.1. 

3. Po otrzymaniu formularz aplikacyjnego Organizator zweryfikuje poprawność danych, ich zgodność 

z niniejszym Regulaminem oraz spełnienie warunków opisanych w pkt. III.1. Następnie Organizator 

skontaktuje się z Klientem w celu przekazania Licencji na podstawie Protokołu Przekazania. Protokół 

stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.  

4. W ramach Promocji Klient może otrzymać tylko jedną Licencję.   

5. Klient nie może przenieść prawa do uzyskanej Licencji na osoby trzecie. Ponadto Licencja nie może 

zostać  zamieniona na ekwiwalent pieniężny.  

6. Zamówienia, o których mowa w pkt.III.1b, należy składać bezpośrednio u Organizatora, w Dziale 

Obsługi Klienta (obsluga.klienta@wago.com) lub u przedstawiciela handlowego Organizatora. 

7. Dokonane zamówienia związane z Promocją nie podlegają zwrotowi. 

8. Reklamacje, co do przebiegu Promocji powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub w formie pisemnej na podane w Regulaminie adresy Organizatora, w terminie do 

7 dni od daty zakończenia Promocji. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od daty 

otrzymania danego zgłoszenia przez Organizatora.  

IV. Dane osobowe  

1. Administratorem danych osobowych Klientów biorących udział w Promocji jest Organizator. Dane 

osobowe podane przez Klientów będą przetwarzane w celu prawidłowej organizacji i  

przeprowadzenia Promocji. Dane będą przetwarzane przez Organizatora także w celu 

udokumentowania wyników Promocji i wydania Nagród, oraz w celu ochrony praw administratora, 

w tym w szczególności dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Ponadto dane 

będą przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem połączeń 

telefonicznych przez Organizatora i/lub otrzymywania przez Klientów informacji handlowych.  

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO) którym jest umożliwienie przeprowadzenia Promocji oraz umożliwienia Klientom wzięcia w 

niej udziału, przekazanie informacji o Licencjach oraz archiwizację dokumentów Ponadto dane 

będą przetwarzane w celu ochrony praw administratora, w tym w szczególności dochodzenia 

roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami  oraz w celu udokumentowania wyników Promocji 

na podstawie przepisów obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W zakresie otrzymywania 

informacji handlowych od Organizatora i/lub prowadzenia marketingu bezpośredniego z 

wykorzystaniem połączeń telefonicznych, przetwarzane danych osobowych odbywać się będzie na 

podstawie wyrażonej zgody/zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

https://www.wago.com/pl/promocje/lp-formularz-ecockpit
mailto:obsluga.klienta@wago.com
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4. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże jest warunkiem niezbędnym do wzięcia 

udziału w Promocji.  

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Promocji oraz przez okres niezbędny do 

dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeń a także przez okres wymagany przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa. Przetwarzanie danych osobowych w  zakresie otrzymywania 

informacji handlowych od Organizatora i/lub prowadzenia marketingu bezpośredniego z 

wykorzystaniem połączeń telefonicznych odbywać się będzie  do momentu cofnięcia wyrażonej 

zgody lub zgód.  

6. Odbiorcą danych osobowych mogą być następujące podmioty: podmioty dostarczające i 

zapewniające obsługę serwisową systemów informatycznych służących do przetwarzania tych 

danych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i 

wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu.  

8. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych, Klientowi 

przysługuje:  

- prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich 

przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania swoich danych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

- w zakresie przetwarzania danych do celów prowadzenia marketingu bezpośredniego z 

wykorzystaniem połączeń telefonicznych i otrzymywania informacji handlowych, prawo do 

cofnięcia wyrażonej zgody/zgód na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem . 

9. Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można  realizować 

przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@wago.com. 

V. Postanowienia końcowe  

1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa polskiego. 

2. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator informuje, że Licencja wydana w ramach Promocji stanowi dla Klienta przychód z 

prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu według zasad ogólnych.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Promocji Klienta w przypadku naruszenia 

przez Klienta niniejszego Regulaminu.  

5. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu po 

otrzymaniu przez niego Licencji, Klient zostanie obciążony kwotą stanowiącą równowartością 

aktualnej ceny licencji 2-stanowiskowej oprogramowania e!COCKPIT (nr kat. 2759-101/111x-

2002).  

6. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani 

loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w 

rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

847 z późn. zm.). 
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7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Promocji, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga 

Organizator. 

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem startu Promocji. 

Załączniki: 

1. Szczegółowy wykaz produktów  

2.  Wzór Protokołu Przekazania 
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Załącznik nr 1 - Szczegółowy wykaz produktów 

LP Nr katalogowy Nazwa 

1 750-8100 Progr. sterownik PFC100/ 2xEth/eco 

2 750-8101 Progr. sterownik PFC100/ 2xEth 

3 750-8102 Progr. sterownik PFC100/ 2xEth/RS 

4 750-8207 Progr. sterownik PFC200/ 2xEth/RS/modem3G 
5 750-8208 Progr. sterownik PFC200 CS 2ETH RS CAN DPM (PROFIBUS Mr) 

6 750-8210 PFC200 / G2 / 4ETH 

7 750-8211 PFC200 / G2 / 2xETH + 2xFX (światłowód/SFP, patrz 852-202) 

8 750-8212 Progr. sterownik PFC200 G2 2ETH RS 

9 750-8212/000-100 Progr. sterownik PFC200 G2 BACnet    

10 750-8212/040-010 Progr. sterownik PFC200 G2 2ETH M12 RS XTR 

11 750-8213/040-010 Progr. sterownik PFC200 G2 2ETH M12 CAN XTR 
12 750-8213 Progr. sterownik PFC200 G2 2ETH CAN 

13 750-8214 Progr. sterownik PFC200 G2 2ETH RS CAN 

14 750-8215 Progr. Ster. PFC200 G2 4ETH (2xProfinet), RS, CAN, USB  

15 750-8216 Progr. sterownik PFC200 G2 2ETH RS CAN DPS 

16 750-8217 Progr. sterownik PFC200 G2 2ETH RS 4G (Europa) 

17 750-8217/025-000 Progr. sterownik PFC200 G2 2ETH RS 4G (Europa) 

18 750-8101/000-010 Sterownik aplikacyjny 010 (MT, Redundancy sc) 
19 750-8202/000-011 Sterownik aplikacyjny 011 (Flexroom, MT, Redundancy mr) 

20 750-8202/000-012 Sterownik aplikacyjny 012 (Flexroom, MT, WLMS) 

21 750-8202/000-022 Sterownik aplikacyjny 022 (EDM) 

22 750-8207/000-022 Sterownik aplikacyjny 022 (EDM) 

23 750-8207/025-001 Sterownik PFC200 2ETH RS 3G Telecontrol /T 

24 750-8212/025-001 Sterownik PFC200 G2 2ETH RS Telecontrol /T 

25 750-8212/025-002 Sterownik PFC200 G2 2ETH RS Telecontrol ECO /T  
26 750-8216/025-001 Sterownik PFC200 G2 2ETH RS CAN DPS Telecontrol /T  

27 750-8208/025-001 Sterownik PFC200 G2 2ETH RS CAN DPM Telecontrol /T  

28 752-8303/8000-0002 Sterownik WAGO EDGE; 2x ETH, 2xUSB, 1xUSB-C, HDMI, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Control 

29 762-4201/8000-001 TP600/standard / VP/ 4,3''/480x272/rezst/PIO2/dostępne 

30 762-6201/8000-001 TP600/marine    / VP/ 4,3''/480x272/rezst/PIO2/dostępne 

31 762-4202/8000-001 TP600/standard / VP/ 5,7''/640x480/rezst/PIO2/dostępne 

32 762-6202/8000-001 TP600/marine    / VP/ 5,7''/640x480/rezst/PIO2/dostępne 
33 762-4203/8000-001 TP600/standard / VP/ 7,0''/800x480/rezst/PIO3/dostępne 

34 762-5203/8000-001 TP600/advanced/ VP/ 7,0''/800x480/pojemn/PIO2/dostępne 

35 762-6203/8000-001 TP600/marine    / VP/ 7,0''/800x480/rezst/PIO2/dostępne 

36 762-6302/8000-002 TP600/marine    / VP/ 7,0''/800x480/rezst/PIO2/11-2019 

37 762-4204/8000-001 TP600/standard / VP/ 10,1''/1280x800/rezst/PIO3/dostępne 

38 762-5204/8000-001 TP600/advanced/ VP/ 10,1''/1280x800/pojemn/PIO2/dostępne 

39 762-6204/8000-001 TP600/marine    / VP/ 10,1''/1280x800/rezst/PIO2/dostępne 
40 762-4205/8000-001 TP600/standard / VP/ 15,6''/1920x1080/rezst/PIO2/Q1-2020 

41 762-5205/8000-001 TP600/advanced/ VP/ 15,6''/1920x1080/pojemn/PIO2/Q1-2020 

42 762-4206/8000-001 TP600/standard / VP/ 21,5''/1920x1080/rezst/PIO2/Q1-2020 

43 762-5206/8000-001 TP600/advanced/ VP/ 21,5''/1920x1080/pojemn/PIO2/Q1-2020 

44 762-4301/8000-002 TP600/standard / CP/ 4,3''/480x272/rezst/PIO3/dostępne 

45 762-6301/8000-002 TP600/marine    / CP/ 4,3''/480x272/rezst/PIO3/11-2019 

46 762-4302/8000-002 TP600/standard / CP/ 5,7''/640x480/rezst/PIO3/dostępne 
47 762-4303/8000-002 TP600/standard / CP/ 7,0''/800x480/rezst/PIO3/dostępne 

48 762-5303/8000-002 TP600/advanced/ CP/ 7,0''/800x480/pojemn/PIO3/dostępne 

49 762-6303/8000-002 TP600/marine     / CP/ 7,0''/800x480/rezst/PIO3/11-2019 

50 762-4304/8000-002 TP600/standard / CP/ 10,1''/1280x800/rezst/PIO3/dostępne 

51 762-5304/8000-002 TP600/advanced/ CP/ 10,1''/1280x800/pojemn/PIO3/dostępne 

52 762-6304/8000-002 TP600/marine     / CP/ 10,1''/1280x800/rezst/PIO3/11-2019 

53 762-4305/8000-002 TP600/standard / CP/ 15,6''/1920x1080/rezst/PIO3/Q1-2020 

54 762-5305/8000-002 TP600/advanced/ CP/ 15,6''/1920x1080/pojemn/PIO3/Q1-2020 
55 762-4306/8000-002 TP600/standard / CP/ 21,5''/1920x1080/rezst/PIO3/Q1-2020 

56 762-5306/8000-002 TP600/advanced/ CP/ 21,5''/1920x1080/pojemn/PIO3/Q1-2020 
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Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu Przekazania 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA 

Protokół przekazania licencji z dnia ........ 2021r. na rzecz: 

[firma; siedziba, adres; nr we właściwym rejestrze oraz nazwa rejestru, kapitał 

zakładowy/CEIDG; REGON, NIP] 

 

W związku z udziałem Klienta w promocji „e!COCKPIT 2021” i spełnienia wszystkich warunków 

określonych w regulaminie, WAGO ELWAG sp. z o.o. dokonuje przekazania na rzecz Klienta licencji 

wskazanej w treści Protokołu.   

 

W dniu sporządzenia Protokołu, Klientowi została wydana licencja wymieniona w poniższej tabeli 

Lp.  Nazwa produktu Ilość sztuk Nr seryjny Wartość  

1.       

 

 


