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Ubezpiecz się przed 
nadchodzącymi zmianami  
wybierając markę EMAR

    Autoryzowany przedstawiciel:

Polski producent z ponad 25-letnim doświadczeniem, specjalizujemy się
w produkcji wysokiej jakości urządzeń fiskalnych.
Produkujemy urządzenia zgodnie z wymogami PN-EN ISO 9001:2009.

EMAR - Samoraj i spółka - spółka jawna
Kopytów 26 ▪ 05-870 Błonie
Tel. (+48) 22 731 90 80 ▪ Fax w. 116
E-mail: handlowy@emar.pl ▪ www.emar.pl

Prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Więcej informacji na temat zmieniających się przepisów 
znajdziesz na: www.emar.pl



BĄDŹ GOTÓW NA
ON-LINE Z FIRMĄ EMAR

Poznaj działanie Programu 
Nasza propozycja dla Twojej firmy to: Gwarancja i pewny ZYSK!
Kupując urządzenia marki Emar masz pewność, że  Twoja  inwestycja objęta będzie 
ubezpieczeniem na wypadek zapowiadanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów 
zmiany przepisów prawnych dotyczących kas fiskalnych. 

Na czym to polega? 
Wybierasz co chcesz! Preferencyjny rabat lub usługa modernizacji!
Kupując  urządzenia fiskalne z naszej oferty objęte Programem w terminie od 19.06.2017 
r do 31.12.2017 r. nabywasz prawo do preferencyjnego zakupu następnego urządzenia 
z rabatem 20% lub prawo do modernizacji, które zapewni zgodność urządzeń z nowymi 
przepisami. W naszym Programie rabat nabywasz bez względu na to czy wymieniasz 
urządzenie gdyż jesteś zobligowany czy kupujesz już dziś kolejne bo rozwijasz swój 
biznes. Możliwość takiego wyboru  powoduje, że jest to  prawdopodobnie najlepszy 
Program ON-LINE na rynku!

Co należy zrobić aby przystąpić do Programu?
Po zakupie urządzeń rejestrujesz się na stronie firmy Emar podając dane, które  
szczegółowo opisujemy w regulaminie.  Następnie otrzymujesz hasło do logowania się 
w  strefie Klienta na stronie www.emar.pl. 

 

Jakie modele urządzeń objęte są w Programie 
preferencyjnym rabatem 20%?

Drukarki fiskalne Tempo oraz kasa fiskalna Solo BIS.

Jakie modele urządzeń objęte są w Programie 
usługą modernizacji?

Drukarki fiskalne Tempo.

Jaki mam czas na skorzystanie z programu?
Z preferencyjnego rabatu lub usługi modernizacji możesz skorzystać do 31.12.2020 r. 

„Bądź gotów na ON-LINE z firmą EMAR” 
To bezpieczeństwo działania Twojego biznesu! Nie kupuj dwa razy!!

Kupując drukarkę Tempo dostajesz gwarancję  wykonania usługi jej modernizacji za 700 
zł netto na wypadek konieczności wejścia w system sprzedaży fiskalnej ON-LINE.

 
Co dalej? 

Jak zrealizować  przysługujący rabat lub usługę modernizacji? 
To proste!
Jeżeli potrzebujesz drugiego urządzenia to zamówisz je po zalogowaniu się w strefie 
Klienta. Dział handlowy Emar skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 h uzgadniając szczegóły 
realizacji zamówienia. Jeżeli wybierzesz usługę modernizacji  to będzie ona dostępna po 
wejściu nowych przepisów oraz po uzyskaniu wymaganej homologacji przez Producenta. 
O jej otrzymaniu poinformujemy Cię na podany przy rejestracji adres e-mail. W celu 
realizacji zamówienia usługi modernizacji  podobnie jak w przypadku preferencyjnego 
rabatu logujesz się w Strefie Klienta i przy pomocy jednego przycisku zamawiasz usługę. 
Dział handlowy Emar skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 h uzgadniając szczegóły realizacji 
zlecenia usługi
 

Do kiedy jest czas na rejestrację?
Aby przystąpić do Programu musisz się zarejestrować do 31.12.2017 r.

Jakie muszę ponieść koszty, aby przystąpić do 
Programu?

Przystąpienie do Programu nic nie kosztuje. Wystarczy się zarejestrować,  żeby nabyć 
prawo do preferencyjnego rabatu lub usługi modernizacji.

Bądź na bieżąco!
Więcej informacji na temat zmieniających się przepisów znajdziesz na naszej stronie 
Internetowej w dziale aktualności.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem Programu  „Bądź gotów 
na ON-LINE z firmą EMAR” który znajduje się stronie www.emar.pl.

Dzięki rejestracji w strefie Klienta na stronie Producenta  uzyskasz :
• Dostęp do wszystkich urządzeń Producenta, które są na Twoją firmę zarejestrowane 

przez autoryzowany serwis
• Dostęp do  elektronicznej książki serwisowej urządzenia z wpisanymi w niej 

przeglądami dokonanymi przez autoryzowany serwis


