Regulamin Promocji
„Promocja Merpan” (dalej „Regulamin”)
§1 INFORMACJE OGÓLNE
1. Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000073347, NIP 797-15-81-032 o kapitale zakładowym w
wysokości 500.000,00 zł, zwana dalej „Organizator" jest dystrybutorem środka Merpan 80
WG i Vertigo 18 EC zwanych dalej „Produktami Promocyjnymi”.
2. Agrosimex Sp. z o.o., na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, jest
organizatorem promocji „Promocja Merpan”, zwanej dalej „Promocją”, polegającej na
umożliwianiu Uczestnikom Promocji (na podstawie przedstawionego Kuponu
Promocyjnego i dowodu zakupu) uzyskania bezpłatnie 1 z 15 nagród o których mowa w §4
pkt1 w czasie, którego dotyczy niniejsza promocja – tj. do Daty Granicznej Realizacji
Promocji, o której mowa w § 3 pkt 4 Regulaminu, lub do wyczerpania zapasów Produktu
Promocyjnego, zależnie od tego co nastąpi wcześniej.
3. Promocja rozpoczyna będzie trwać od 1.11.2018 do dnia 31.08.2019 r. włącznie („Okres
promocji”).
§2 UCZESTNICY PROMOCJI
1. W Promocji może wziąć udział – jako Uczestnik Promocji (zwany dalej
także„Uczestnikiem”) – podmiot prowadzący gospodarstwo rolne (pełnoletnia osoba
fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i prowadząca działalność
rolniczą lub osoba prawna prowadząca gospodarstwo rolne lub osoba nieposiadająca
osobowości prawnej prowadząca gospodarstwo rolne), który dokonywać będzie w swoim
imieniu w Okresie Promocji zakupu Produktów Promocyjnych, bezpośrednio związanego z
prowadzoną działalnością rolniczą, w określonej w § 3 pkt 3 lit. b)Regulamin ilości. Promocja
nie jest przeznaczona dla konsumentów, tj. podmiotów, które dokonują zakupów
Produktów Promocyjnych na swoje własne potrzeby lub potrzeby swojej rodziny,
niezwiązane z działalnością gospodarczą ani zawodową.
2. Uczestnikami Promocji nie mogą być osoby zarządzające ani właściciele przedsiębiorstw
prowadzących detaliczną sprzedaż środków ochrony roślin.
§3 ZASADY PROMOCJI
1. Organizator Promocji wewnątrz opakowania promocyjnego produktu Merpan 80 WG w
opakowaniu 50 kg umieścił Kupony Promocyjne uprawniające do uzyskania przez
Uczestnika bezpłatnie jednej z 15 nagród o których mowa w §4 pkt1 do każdego
zakupionego minimum 1 (słownie: jednego) zestawu Produktów Promocyjnych (zwanych
dalej także „Kuponami”), w którego skład wchodzą: Merpan 80 WG w opakowniu 50 kg i
Vertigo 018 EC w opakowaniu 5 l.

2. W promocyjnym opakowaniu Merpan 80 WG 50 kg umieszczony jest jeden Kupon. Kupon
opatrzony jest unikalnym numerem seryjnym.
3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest łączne spełnianie przez Uczestnika następujących
przesłanek:
a)dobrowolne przystąpienie przez Uczestnika do Promocji, przez podpisanie imieniem i
nazwiskiem Kuponu Promocyjnego, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
i akceptacja regulaminu promocji;
b)zakup w okresie 2.11.2018 r. do 31.08.2019 r. („Okres Zakupu Promocyjnego”) minimum
1 (słownie: jednej) szt. – Zestawu Produktów Promocyjnych Merpan 80 WG w opakowaniu
promocyjnym 50 kg i Vertigo 018 EC w opakowaniu 5l;
c)Przesłanie do Organizatora wypełnionego Kuponu i kopii dowodu zakupu (faktura VAT lub
paragon) listem zwykłym na adres: PROMOCJA MERPAN, Agrosimex, Goliany 43, 05-620
Błędów lub wypełnienie formularza na stronie www.promocjamerpan.pl oraz załączenie
zdjęcia lub skanu dowodu zakupu do dnia 31.08.2019 r.
4. W przypadku wysłania Kuponu promocyjnego po dniu 31.08.2019 r. uczestnictwo w
Promocji nie jest możliwe.
5. Uczestnik promocji może otrzymać tylko jedną nagrodę za jeden Kupon Promocyjny. W
przypadku rejestracji internetowej konieczne jest podanie numeru seryjnego kuponu. Po
zarejestrowaniu kuponu przez internet, dany kupon nie będzie rozpatrywany w przypadku
nadesłania go drogą pocztową.
6. Uczestnik Promocji jest zobowiązany działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wyłączenia Uczestnika z udziału w Promocji
w trakcie jej trwania, jeżeli dopuszcza się do czynu niedozwolonego lub innego działania
bądź zaniechania Promocji lub związanego z uczestnictwem w Promocji. Uczestnikowi nie
przysługują żadne roszczenia związane z wyłączeniem udziału w Promocji z przyczyn
wskazanych powyżej.
§4 NAGRODY
1. Uczestnik Promocji, który spełni warunki Promocji opisane w § 3 Regulaminu, uzyska prawo
do otrzymania jednej z 15 nagród:
- 2x adiuwant Flipper 1l
- 3x preparat NEXT- PRO 1l
- 1x nawóz Maral 5l
- 3x nawóz Metalosate Calcium 1l
- 2x nawóz Protaminal 5l
- 1x regulator wzrostu Florgib 1 szt.
- 6x nawóz Rosaleaf zielony 2kg
- 1x usługa Info-Karta 2019 1 szt.
- 2x preparat Imidan 40 WG 1 kg
- 1 x sekator Lowe 5
- 1x zestaw sekator Shark F2 + piła z kaburą Shark K1.24
- 2x zestaw analiz gleby

- 3x zestaw analiz liści
- 4x preparat Cyperfor 100 EC 1l
- 4x 500 szt. stebofix 15 cm
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za każdą zakupioną co najmniej 1 (słownie: jedną) szt. Zestawu Produktów Promocyjnych
Merpan 80 WG w opakowaniu 50 kg i Verigo 018 EC w opakowaniu 5l – udokumentowany
Kuponem Promocyjnym i dowodem zakupu.
Nagroda przysługująca Uczestnikowi na podstawie uzyskanego Kuponu Promocyjnego jest
niepodzielna – jeden Kupon Promocyjny może zostać wykorzystany tylko w ramach jednej
transakcji zakupu Produktu Promocyjnego.
Rabat Promocyjny wynikający z jednego Kuponu Promocyjnego zrealizować można tylko w
ramach transakcji zakupu obejmującej co najmniej 1 (słownie: jednej) sztuki Zestawu
Produktów Promocyjnych; w przypadku gdy Uczestnik Promocji zamierza w ramach danej
transakcji zakupu Zestawu Produktów Propocyjnych zrealizować jednocześnie kilka
posiadanych Kuponów Promocyjnych, do uzyskania wynikającej z nich sumy Nagród
wymagane jest nabycie odpowiedniej wielokrotności Ilości Zestawu Produktów
Promocyjnych Merpan 80 WG w opakowaniu 50 kg i Vertigo 018 EC w opakowniu 5l
Uczestnik promocji otrzyma nagrodę na adres wskazany w Kuponie Promocyjnym przesyłką
kurierską w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia kuponu.
Kupon Promocyjny nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent
pieniężny.
§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przekazanie danych osobowych (imię i nazwisko), poprzez podpisanie Kuponu jest
niezbędne do udziału w Promocji. Dane osobowe Uczestnika niezbędne do udziału w
Promocji przetwarzane będą przez Organizatora w celu prawidłowego przeprowadzenia
Promocji i zgodnie z jej warunkami oraz w celach marketingowych.
2. Uczestnik Promocji poprzez wypełnienie kuponu może wyrazić zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora w celach marketingowych, a w szczególności do kontaktu
telefonicznego lub korespondencyjnego dotyczącego promocji produktów i usług,
będących przedmiotem działalności Organizatora, danych osobowych udostępnionych
przez Uczestnika. Wyrażenie zgody, o której mowa w tym ustępie, nie warunkuje
uczestnictwa w Promocji.
3. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz
prawo ich poprawiania.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
5. Organizator oświadcza, iż przetwarzanie, udostępnianie i publikowanie przez niego danych
osobowych, o których mowa w ust. 1 będzie następowało zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§6 PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Reklamacje dotyczące otrzymanych Kuponów Promocyjnych mogą być zgłaszane listem
poleconym w Okresie Promocji na adres siedziby Organizatora. Reklamacje inne niż
wskazane w zdaniu poprzedzającym, dotyczące czynności dokonywanych przez
Organizatora w związku z Promocją, mogą być zgłaszane w czasie trwania Promocji, w
terminie 3 dni od powzięcia przez Uczestnika Promocji informacji o zdarzeniu stanowiącym
podstawę reklamacji.
2. Reklamacje rozpatruje Organizator Promocji. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje
zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora Promocji z dopiskiem na kopercie
,,Promocja Merpan”. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje
data stempla pocztowego).
3. Decyzja w sprawie wniesionej przez Uczestnika Promocji reklamacji zostaje wydana przez
Organizatora Promocji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania i w terminie wysłana do
Uczestnika Promocji.

§7 POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Niniejszy
Regulamin
będzie
udostępniany
na
stronie
internetowej
www.promocjamerpan.pl oraz, na życzenie, wszystkim zainteresowanym w siedzibie
Organizatora Promocji.
2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu,
jedynie na korzyść Uczestników i z zastrzeżeniem, ze zmiany te nie mogą w jakichkolwiek
sposób naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji. Zmiany zostaną ogłoszone w
terminie 3 dni przed ich wejściem w życie na stronie internetowej www.promocjamerpan.pl
3. Podpisanie Kuponu Promocyjnego oznacza jednocześnie akceptację niniejszego
Regulaminu Promocji.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące
przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego nieoderwalną część.
6. Do niniejszego Regulaminu załączono;
a)wzór Kuponu Promocyjnego
7. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

