REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
FUNGICYDY
DLA GOSPODARSTW ROLNYCH „KOMPLET”
z dnia 15.06.2019 roku
(zwany dalej ,,Regulaminem”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Akcja Promocyjna prowadzona jest przez Bayer Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 158 – organizatora Akcji Promocyjnej.

2.

Akcja Promocyjna prowadzona jest na terenie całej Polski.

3.

Akcja Promocyjna prowadzona będzie wyłącznie w dniach od 15 lipca 2019 roku do dnia
15 listopada 2019 roku lub do wyczerpania zapasów Produktów

bądź kart

upominkowych przeznaczonych na Akcię Promocyjną. O fakcie wyczerpania
odpowiednio Produktów objętych akcją bądź kart upominkowych, Uczestnicy zostaną
powiadomieni na stronie paliwonazabieg.pl

4.

Przedmiotem Akcji Promocyjnej jest środek ochrony roślin KOMPLET 560 SC (zwany
dalej ,,Produktem”).

5.

Przedmiotem Akcji Promocyjnej jest nagrodzenie Uczestników, którzy zakupią w czasie
trwania Akcji Promocyjnej Produkty, o których mowa w punkcie 4 Regulaminu, zgodnie
z warunkami określonymi odpowiednio w punkcie 12 i 13 Regulaminu.

6.

Regulamin Akcji Promocyjnej jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Akcji
Promocyjnej oraz zasad przyznawania rabatów. Wszelkie inne materiały informacyjne,
w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą
stanowić jakiejkolwiek podstawy do wysuwania roszczeń przez Uczestników.

DEFINICJE

7.

Akcja Promocyjna oznacza Akcję Promocyjną pod tytułem „Paliwo na zabieg KOMPLET”
(zwana dalej ,,Akcją Promocyjną”).

8.
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Organizator Akcji Promocyjnej oznacza Bayer Sp. z o.o

UCZESTNICY AKCJI PROMOCYJNEJ

9.

Uczestnikami Akcji Promocyjnej mogą być wyłącznie Gospodarstwa Rolne (zwane dalej
,,Uczestnikami”). Przez gospodarstwo rolne rozumie się osobę fizyczną , osobę prawną
albo jednostkę organizacyjną nieposiadąjącą osobowości prawnej posiadającą
gospodarstwo i prowadzącą działalność rolniczą.

10. Udział w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację Regulaminu Akcji Promocyjnej bez
zastrzeżeń.
PRZEBIEG AKCJI PROMOCYJNEJ

11. Organizator Akcji Promocyjnej udziela nagród w postaci kart upominkowych Orlen o
wartości 50 PLN lub odpowiednio 150 PLN (zwanych dalej ,,nagrodami”) Uczestnikom
Akcji Promocyjnej, którzy spełnią warunki określone w odpowiednio w punkcie 12 lub 13
Regulaminu.

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

dokonanie w okresie od 15 lipca 2019 do 15 listopada 2019 zakupu od dowolnego
legalnego sprzedawcy środków ochrony roślin co najmniej jednego opakowania
KOMPLET 560 SC (5 L),

b)

dokonanie zgłoszenia udziału w Akcji Promocyjnej w okresie od od 15 lipca 2019
do 15 listopada 2019 (po tej dacie zgłoszenia nie będą przyjmowane) poprzez
wypełnienie elektronicznego formularza na stronie paliwonazabieg.pl,

c)

przedstawienie Organizatorowi dowodu zakupu Produktu poprzez przesłanie
skanu lub zdjęcia faktury VAT elektronicznie na adres paliwonazabieg.pl. Scan
takiego dokumentu będzie zawierał wyłącznie ilości nabytych produktów,
jakiekolwiek ceny sprzedaży 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. Pełną
odpowiedzialność za udostępnienie takich danych ponosi Uczestnik.

13. Warunkami uzyskania nagrody w postaci karty upominkowej o wartości 150 PLN są:
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d)

dokonanie w okresie od 15 lipca 2019 do 15 listopada 2019 zakupu od dowolnego
legalnego sprzedawcy środków ochrony roślin co najmniej jednego opakowania
KOMPLET 560 SC (15 L),

a)

dokonanie zgłoszenia udziału w Akcji Promocyjnej w okresie od 15 lipca 2019 do
15 listopada 2019 (po tej dacie zgłoszenia nie będą przyjmowane)

poprzez

wypełnienie elektronicznego formularza na stronie paliwonazabieg.pl,
b)

przedstawienie Organizatorowi dowodu zakupu Produktu poprzez przesłanie
skanu lub zdjęcia faktury VAT elektronicznie na adres paliwonazabieg.pl. Scan
takiego dokumentu będzie zawierał wyłącznie ilości nabytych produktów,
jakiekolwiek ceny sprzedaży 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. Pełną
odpowiedzialność za udostępnienie takich danych ponosi Uczestnik.

14. W przypadku dokonania zakupów większych ilości Produktów, niż określone w punktach
12 i 13, Uczestnik nabywa prawo do odpowiedniej wielokrotności nagród określonych
odpowiednio w punkcie 12 i 13.

15. Jeżeli Uczestnik nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej, to w przypadku gdy wartość nagrody głównej przekroczy 2000 zł, do
nagrody tej przyznawana jest dodatkowa nagroda w wysokości 11,11% wartości
pieniężnej nagrody głównej. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do
potrącenia z ostatecznie ustalonej wartości nagrody głównej, odpowiadającej jej
dodatkowej pieniężnej nagrody i przeznaczenie jej w całości na uiszczenie należnego
zryczałtowanego podatku dochodowego.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Uczestnika przed udzieleniem
nagrody.

17. Nagrody będą dostarczane Uczestnikom, którzy nabędą do nich prawa, w terminie do
29 lutego 2020 r. na koszt Organizatora na adresy gospodarstw określone w fakturze
zakupu Produktów. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji adresu wysyłki i
potwierdzenia z Uczestnikem prawidłowości danych.
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18. Niniejszy Regulamin jest dostępny stronie paliwonazabieg.pl
19. 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

z

odpowiednim

wyprzedzeniem,

wynoszącym co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą bądź odpowiednio
zakończeniem Akcji.

20. 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.

21. 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.

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

23. Wszelki reklamacje związane z Akcją Promocyjną mogą byś przekazywane w terminie
14

dni

od

zakończenia

Akcji

Promocyjnej

na

adres

elektroniczny:

kontakt.bcs@bayer.com. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby
składającej reklamację wraz z dokładnym opisem wskazującym na podwód reklamacji.
Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

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