REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
DLA GOSPODARSTW ROLNYCH „Paliwo na Zabieg DELARO,
PROPULSE”
z dnia 01.01.2022 roku
(zwany dalej ,,Regulaminem”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akcja Promocyjna prowadzona jest przez Bayer Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al.
Jerozolimskie

158,

02-326

Warszawa,

wpisana

do

rejestru

przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000035338, posiadającą
kapitał zakładowy w wysokości 151.340.000 PLN, PLN, zarejestrowaną pod numerem
identyfikacji podatkowej NIP 526-00-19-068, podatnikiem podatku od towarów i usług VAT,
nr BDO 000019225, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych (Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 118 z późn.zm.), zwana dalej „Organizatorem”.
2. Za realizację Akcji Promocyjnej, na zlecenie Organizatora, w zakresie określonym
niniejszym Regulaminem, odpowiedzialna jest firma DCN Direct sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ulicy Goworowskiej 6b, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego Prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIII Gospodarczy pod numerem
0000182915 NIP: 118-14-33-185 REGON 014932320, kapitał zakładowy 50 000,00zł
(„DCN”). DCN odpowiedzialna jest za przyjmowanie zgłoszeń, weryfikację warunków
uczestnictwa, weryfikację przesłanych dokumentów sprzedaży i organizację wysyłki
nagród.
3. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terenie całej Polski.
4. Akcja Promocyjna prowadzona będzie wyłącznie w dniach od 1 stycznia 2022 roku do dnia
4 lipca 2022 roku lub do wyczerpania zapasów Produktów.
5. Przedmiotem Akcji Promocyjnej są środki ochrony roślin DELARO 325 SC (5l) oraz
PROPULSE 250 EC (5 i 15 l) (zwane dalej ,,Produktem” lub „Produktami”).
6. Przedmiotem Akcji Promocyjnej jest nagrodzenie Uczestników, którzy zakupią w czasie
trwania Akcji Promocyjnej Produkty, o których mowa w punkcie 5 Regulaminu, zgodnie z
warunkami określonymi odpowiednio w punkcie 11 i 12 Regulaminu.
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7. Regulamin Akcji Promocyjnej jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Akcji
Promocyjnej oraz zasad przyznawania nagród. Wszelkie inne materiały informacyjne, w
tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić
jakiejkolwiek podstawy do wysuwania roszczeń przez Uczestników.
UCZESTNICY AKCJI PROMOCYJNEJ
8.

Uczestnikami Akcji Promocyjnej mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne,

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzące działalność
gospodarczą obejmującą uprawę zboża oraz osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (a którym ustawa przyznaje
zdolność prawną) prowadzące uprawę zboża w celu jego dalszej odsprzedaży lub
przerobu. Akcja promocyjna nie jest przeznaczona dla konsumentów, tj. podmiotów,
które prowadzą uprawę zboża na swoje własne potrzeby konsumpcyjne lub potrzeby
konsumpcyjne swojej rodziny, niezwiązane z działalnością gospodarczą ani
zawodową i na potrzeby ochrony tych upraw stosują Produkty ani przedsiębiorcówkonsumentów, czyli podmiotów o których mowa w art. 385
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Kodeksu Cywilnego

(osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Uczestnikami Programu nie mogą
być: przedsiębiorcy będący pracownikami

oraz członkami władz Organizatora,

dystrybutorzy Produktów.
9.

Udział w Akcji Promocyjnej (wysłanie zgłoszenia) oznacza akceptację Regulaminu Akcji
Promocyjnej bez zastrzeżeń.

PRZEBIEG AKCJI PROMOCYJNEJ
10.

Organizator Akcji Promocyjnej udziela nagród w postaci kart upominkowych Orlen o
wartości 50 PLN lub odpowiednio 150 PLN (zwanych dalej ,,nagrodami”) Uczestnikom
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Akcji Promocyjnej, którzy spełnią warunki określone w odpowiednio w punkcie 11 lub 12
Regulaminu.
11.

Warunkami uzyskania nagrody w postaci karty upominkowej o wartości 50 PLN są:
a)

dokonanie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 4 lipca 2022 zakupu od
dowolnego legalnego sprzedawcy środków ochrony roślin (z wyłączeniem
zakupów od Organizatora) co najmniej jednego pełnego opakowania DELARO
325 SC (5 L) lub PROPULSE 250 EC (5L)

b)

dokonanie zgłoszenia udziału w Akcji Promocyjnej w okresie od 1 stycznia 2022
do dnia 4 lipca 2022 (po tej dacie zgłoszenia nie będą przyjmowane) poprzez
wypełnienie elektronicznego formularza na stronie paliwonazabieg.pl lub dla
zgłaszających się do Akcji Promocyjnej, którzy są jednocześnie uczestnikami
Programu Kometa, o którym mowa w punkcie 19 i 20 poniżej, istnieje możliwość
zgłoszenia się poprzez stronę www.programkometa.pl,

c)

z zastrzeżeniem pkt 19 niniejszego Regulaminu, przedstawienie Organizatorowi
dowodu zakupu Produktu poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia faktury VAT
elektronicznie

na adres paliwonazabieg.pl.

Scan takiego dokumentu

lub

odpowiednio zdjęcie, będzie zawierał wyłącznie ilości nabytych Produktów,
jakiekolwiek ceny sprzedaży/zakupów,

a także dane jakichkolwiek innych

produktów (w tym ich cen) zostaną usunięte. Powyższe dotyczy również
jakichkolwiek danych osobowych osób trzecich umieszczonych na fakturach.
Organizator zastrzega sobie prawo do nie uznania dowodu zakupu oraz usunięcia
go z systemu w przypadku, gdy dokumenty takie będą zawierać takie dane.
12.

Warunkami uzyskania nagrody w postaci karty upominkowej o wartości 150 PLN są:
a)

dokonanie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 4 lipca 2022 zakupu od
dowolnego legalnego sprzedawcy środków ochrony roślin (z wyłączeniem
zakupów od Organizatora) co najmniej jednego pełnego opakowania PROPULSE
250 EC (15 L),

b)

dokonanie zgłoszenia udziału w Akcji Promocyjnej w okresie od 1 stycznia 2022
roku do dnia 4 lipca 2022 (po tej dacie zgłoszenia nie będą przyjmowane) poprzez
wypełnienie elektronicznego formularza na stronie paliwonazabieg.pl lub dla
zgłaszających się, którzy są jednocześnie uczestnikami Programu Kometa istnieje
możliwość zgłoszenia się poprzez stronę www.programkometa.pl,
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c)

z zastrzeżeniem pkt 19 niniejszego Regulaminu, przedstawienie Organizatorowi
dowodu zakupu Produktu poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia faktury VAT
elektronicznie

na adres paliwonazabieg.pl.

Scan takiego dokumentu

lub

odpowiednio zdjęcie, będzie zawierał wyłącznie ilości nabytych Produktów,
jakiekolwiek ceny sprzedaży/zakupu

oraz dane dotyczące produktów innych

podmiotów (w tym ich cen) zostaną usunięte. Powyższe dotyczy również
jakichkolwiek danych osobowych osób trzecich umieszczonych na fakturach.
Organizator zastrzega sobie prawo do nie uznania dowodu zakupu oraz usunięcia
z systemu w przypadku, gdy dokumenty takie będą zawierać takie dane.
13. W odniesieniu do Uczestników, którzy są jednocześnie uczestnikami Programu Kometa,
nagrodą mogą być również punkty Kometa, odpowiednio 50 punktów za każde 5 litrów
Produktów. Wyboru nagrody podmiot zgłaszający się do Akcji promocyjnej dokonuje na
etapie zgłoszenia, poprzez wybór jednej ze wskazanych powyżej opcji. W przypadku braku
dokonania jednoznacznego wyboru, przyjmuje się, iż wybraną nagrodą jest karta Orlen.
14. O przyjęciu zgłoszenia Uczestnik zostanie poinformowany w drodze elektronicznej
(potwierdzenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany przez Uczestnika).
przypadku

zgłoszenia

przez stronę

programkometa.pl,

potwierdzenie

W

otrzymania

zgłoszenia jest wyświetlane na koncie Uczestnika.
15. Jeden dowód zakupu Produktu w ramach Akcji może być wykorzystany tylko jeden

raz. Ponadto niniejsza Akcja Promocyjna nie łączy się z programem o nazwie Inova
Premium organizowanym przez Organizatora, co oznacza, iż zakupy Produktów
Uczestnika mogą być nagrodzone wyłącznie w ramach niniejszej Akcji bądź w ramach
wskazanego powyżej Programu i na zasadach w nim określonych. W przypadku dokonania
zakupów większych ilości Produktów, niż określone w punktach 11 i 12, Uczestnik nabywa
prawo do odpowiedniej wielokrotności nagród określonych odpowiednio w punkcie 11 i 12.
16. W odniesieniu do Uczestnika – osoby fizycznej, który nie jest przedsiębiorcą, do którego
stosuje się przepisy ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (dalej
„Ustawa”), w przypadku gdy wartość Nagrody głównej przekroczy 2000 zł, Uczestnikowi
zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody
na pokrycie należnego podatku od przyznanej Nagrody, która zostanie w całości
przekazana właściwemu urzędowi skarbowemu z tytułu zapłaty tego podatku. Dodatkowa
nagroda pieniężna, przeznaczona na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od
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osób fizycznych od przekazanej Nagrody, nie zostanie wydana
zostanie wpłacona przez Organizatora tytułem

Uczestnikowi, lecz

podatku do właściwego Urzędu

Skarbowego. Jeżeli Uczestnik jest przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy (niezależnie od
statusu – osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej) to wartość Nagrody stanowi jego przychód z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej i jest rozliczana przez niego samodzielnie.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Uczestnika przed udzieleniem
nagrody.
18. W przypadku gdy że nie zostały dostarczone przez Uczestnika informacje bądź dokumenty
potwierdzające prawo do przyznania Nagrody bądź Organizator poweźmie wątpliwości co
do tego, czy jest ona należna, a jeśli tak, w jakiej wysokości, termin jej wysyłki zostanie
odpowiednio przesunięty do momentu uzupełnienia brakujących dokumentów i/lub
przekazania/uzyskania informacji służących potwierdzeniu faktu, czy Nagroda jest należna
i/lub wysokości należnej Nagrody.
19. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy Uczestnik spełnia wszystkie warunki określone
w niniejszym Regulaminie, Organizator posiada prawo do wstrzymania się z udzieleniem
Nagrody do chwili udowodnienia przez Uczestnika spełnienia takich warunków.
20. Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na to, aby Organizator dokonał weryfikacji z
dystrybutorem/sklepem, który sprzedał Produkty Uczestnikowi, faktu dokonania zakupów
Produktów przez Uczestnika w określonych ilościach, w tym

w szczególności faktu

wystawienia odpowiednich faktur/dokumentów sprzedaży i braku wystawienia korekt, które
odpowiednio obniżałyby wartość zakupów stanowiących podstawę do przyznania
Nagrody.

SPOSÓB WERYFIKACJI ZAKUPÓW PRODUKTÓW PRZEZ UCZESTNIKÓW/ZASADY
PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA

21.

W odniesieniu do Uczestników będących jednocześnie uczestnikami Programu Kometa
organizowanego przez Organizatora ("Kometa"), zakup Produktów będzie sprawdzany
na podstawie danych udostępnianych przez Uczestników w ramach tego programu. W
takim przypadku Uczestnik nie jest zobowiązany do przekazywania faktur, o których
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mowa odpowiednio w pkt 11 c) i 12 c). Powyższe nie wyklucza zgłaszania dodatkowych
faktur zakupowych od podmiotów nie biorących udziału w powyższym Programie
Kometa bądź poprzez samorejestrację (zgodnie z Regulaminem Programu Kometa),
bądź poprzez zgłoszenie dokonane poprzez stronę paliwonazabieg.pl.
22.

Pełna

treść

regulaminu

programu

Kometa

dostępna

jest

na

stronie

www.programkometa.pl oraz w siedzibie Organizatora.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
23. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników Akcji Promocyjnej ograniczona
pozostaje do wydania nagrody o określonej wartości. Zasady korzystania z Nagrody (w
tym regulamin) określone są na dzień ogłoszenia Akcji promocyjnej na stronie internetowej
wydawcy karty: https://dlakierowcow.orlen.pl/karta-upominkowa.
24. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody
ani do otrzymania innej nagrody. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent
(w tym pieniężny czy rzeczowy). Uprawnienie Uczestnika do żądania wydania Nagrody
jest niezbywalne.
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych
osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby
trzeciej powoduje utratę prawa do nagrody przez Uczestnika.
26. Organizator

nie ponosi

odpowiedzialności

za funkcjonowanie

sieci

Internet, za

pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem
której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci
Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz
sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące
u dostawców dostępu do sieci Internet.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESYŁKI POCZTOWE
28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość
doręczenia przez pocztę lub kuriera, dostawców sieci Internet – listów, telegramów i innych
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przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez/do Organizatora w związku z
niniejszą Akcją Promocyjną.
29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem
lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika Akcji
Promocyjnej adresu oraz innych danych, niezbędnych do wydania nagrody.
PRZYZNANIE I WYSYŁKA NAGRÓD
30.

Do dnia 15.12.2022 DCN zweryfikuje spełnienie warunków uczestnictwa w Akcji
Promocyjnej oraz dostarczoną dokumentację zakupu przez osoby wysyłające
zgłoszenie. Uczestnikom z pozytywnym wynikiem weryfikacji zostaną przyznane
nagrody zgodnie z zasadami określonymi niniejszym Regulaminem.

31.

Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom na podstawie kolejności zgłoszeń
przesyłanych elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej paliwonazabieg.pl
lub odpowiednio www.programkometa.plw okresie trwania Akcji promocyjnej. (data
zgłoszenia - data doręczenia zgłoszenia oraz kopii dowodu zakupu na serwer, bądź
odpowiednio data rejestracji faktury w ramach Programu Kometa). Nagrody będą
dostarczane Uczestnikom, którzy nabędą do nich prawa, w terminie do 31.12.2022 na
koszt Organizatora na adresy Uczestników określone w fakturze zakupu Produktów.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji adresu wysyłki i potwierdzenia z
Uczestnikiem prawidłowości danych. W przypadku braku odbioru przesyłki (przesyłka
dwukrotnie wysłana, nie odebrana), Nagroda będzie do odbioru w siedzibie DCN, ale nie
dłużej niż do 31.01.2023. Brak odbioru Nagrody w powyższym terminie będzie
równoznaczny ze zrzeczeniem się prawa do niej.

32.

Punkty Kometa, w przypadku wyboru nagrody w tej postaci, zostaną doliczone do konta
Uczestnika, po potwierdzeniu prawa do ich przyznania, do dnia 31.12.2022

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
33.

Niniejszy Regulamin jest dostępny

stronie paliwonazabieg.pl

oraz

www.programkometa.pl Oryginał jest dostępny w siedzibie Organizatora.
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na stronie

34.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie
oraz do wcześniejszego zakończenia Akcji promocyjnej z ważnych przyczyn. Informacja
o dokonanych zmianach bądź odpowiednio o wcześniejszym zakończeniu Akcji zostanie
umieszczona na stronie paliwonazabieg.pl oraz z odpowiednim wyprzedzeniem,
wynoszącym co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą bądź odpowiednio
zakończeniem Akcji. Zmiany Warunków ani wcześniejsze zakończenie Akcji nie
naruszają praw nabytych przez Uczestników.

35.

Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych uzyskane od Uczestników Akcji
Promocyjnej

będą

zgromadzone

i

wykorzystywane

przez

Organizatora

Akcji

Promocyjnej wyłącznie na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych uzyskane od Uczestników Akcji
Promocyjnej

będą

zgromadzone

i

wykorzystywane

przez

Organizatora

Akcji

Promocyjnej wyłącznie na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
Uczestników zawarte są w dokumencie: „Informacja dotycząca prywatności danych”
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Dokument ten zostanie
przekazany Uczestnikom Programu wraz ze zgłoszeniem.
36.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Akcji Promocyjnej, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub siły
wyższej.

37.

Interpretacji Regulaminu dokonuje Organizator. W przypadku wątpliwości co do
interpretacji jego treści, pytania mogą być kierowane na następujący adres elektroniczny
kontakt.bcs@bayer.com

38.

Wszelkie reklamacje związane z Akcją Promocyjną powinny być zgłaszane, pod rygorem
ich nieważności, w terminie do 14 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej na adres
elektroniczny: kontakt.bcs@bayer.com bądź pocztą na adres siedziby Organizatora, z
dopiskiem: „Reklamacja Akcja promocyjna Paliwo na Zabieg „Delaro, Propulse”.
Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz
dokładny opis wskazujący na podwód reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamacje w
terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia i poinformuje zgłaszającego o jej wyniku.
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39.

Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia
23 kwietnia 2017 roku Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.594 ze zm.

40.

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie Akcji Promocyjnej zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
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