REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SYNGENTA® „Pełna ochrona fungicydowa 2019”
1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, zwana dalej
Syngenta.
2. Koordynatorem akcji promocyjnej, na zlecenie Syngenta Polska Sp. z o.o., jest agencja Karlsbad Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa.
3. Akcja promocyjna skierowana jest do podmiotów zajmujących się produkcją rolną (obiorców końcowych
produktów Syngenta), dalej również jako „Klienci”.
4. Do udziału w akcji kwalifikują się Klienci, którzy zakupią Produkty Promocyjne w dowolnej konfiguracji o wartości
minimum 20 000 zł (tzw. 1 pak) wg ceny podanej w Kalkulatorze Akcji (załącznik 1 niniejszego regulaminu) w
terminie od 01 stycznia do 31 maja 2019 r.
5. Promocją w ramach akcji objęte są zakupy następujących produktów Syngenta (Produkty Promocyjne): Amistar,
Artea, Bravo, Elatus Era, Menara, Moddus, Moddus Flexi, Moddus Start, Olympus, Tilt Turbo, Unix a także marki
wyłącznościowe, tj: Chefara, Diskobol, Dobromir, Dobromir Super, Dobromir Top, Proteg, Vangard, Tern, Tern
Premium, Zenit, ELATUS Plus Menara, ELATUS Plus Plexeo
Deklaracje zakupów w/w produktów muszą zostać podpisane do 30 kwietnia 2019 i ich podpisanie oraz
przekazanie Syngenta w tym terminie jest podstawowym warunkiem przystąpienia do akcji.
6. Brak dokonania zakupów Produktów Promocyjnych (wymienionych w punkcie 5), w minimalnej ilości (wartości)
zdefiniowanej w punkcie 4 lub ich dokonanie po terminie wymienionym w punkcie 4 uniemożliwia Klientowi
skorzystanie z promocji. Weryfikacja zakupów Produktów Promocyjnych odbędzie się na podstawie dokumentów
zakupów (faktur) przedstawionych przez Klientów.
7. Klienci, którzy dokonają zakupów Produktów Promocyjnych w terminie i wartości (zdefiniowanych w punkcie 4)
mogą wybrać jedną z następujących nagród według następującego przelicznika za każdy zakup o wartości 20 000zł:
a. Tilt Turbo
25 l
b. Unix
15 kg
c. Artea
20 l
d. Menara
20 l
e. Olympus
40 l
f. Elatus Era
10 l
g. Amistar
15 l
h. Moddus
15 l
i. Moddus Start
15 l
j. Moddus Flexi
15 l
k. Bon Sodexo o wartości 2 000 PLN brutto albo
l. Przeliczenie na punkty programu lojalnościowego Agriclub w proporcji: 1 pakiet = 66 667 punktów
Agriclub. Punkty AC są naliczane po weryfikacji zakupu Produktów Promocyjnych w terminie do 31 maja
2019. Weryfikację zakupu przeprowadzi Przedstawiciel Handlowy na podstawie deklaracji podpisanej
przez Klienta oraz potwierdzenia zakupu (po przesłaniu faktur do programu lojalnościowego Agriclub).
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8. Istnieje możliwość zakupu przez Klienta większej ilości Produktów Promocyjnych (wielokrotność zakupów
Produktów Promocyjnych za kwotę 20.000 zł), wymienionych w punkcie 5. Klient otrzyma wówczas nagrodę
zgodnie z przelicznikiem zdefiniowanym w punkcie 7.
9. Przy zakupie za min. 30 000 zł, Klient otrzymuje dodatkowy gratis za zakup na kwotę 10 000 zł (tzw. półpak),
ponad pełny pak (tj. 20 000 zł lub wielokrotność). Gratis jest udzielany tylko w produkcie (do wyboru), wg
następującego przelicznika jest to jedna z poniższych nagród:
a. Tilt Turbo
10 l
b. Unix
5 kg
c. Artea
5l
d. Menara
5l
e. Olympus
20 l
f. Elatus Era
5l
g. Amistar
5l
h. Moddus
5l
i. Moddus Start
5l
j. Bon Sodexo o wartości 1 000 PLN brutto albo
k. Przeliczenie na punkty programu lojalnościowego Agriclub w proporcji: półak = 33 333 punktów Agriclub.
Punkty AC są naliczane po weryfikacji zakupu Produktów Promocyjnych w terminie do 31 maja 2019.
Weryfikację zakupu przeprowadzi Przedstawiciel Handlowy na podstawie deklaracji podpisanej przez
Klienta oraz potwierdzenia zakupu (po przesłaniu faktur do programu lojalnościowego Agriclub).
10. Produkty Promocyjne mogą być kupione w dowolnym punkcie handlowym na terenie RP. Nie ma konieczności
zakupu wszystkich Produktów Promocyjnych w jednym punkcie handlowym.
11. Nagroda w postaci punkty Agriclub bądź bonu Sodexo zostanie przekazana „Klientowi” po pozytywnej weryfikacji
zakupu Produktów Promocyjnych w terminie do 31 pazdziernika 2019. Weryfikację zakupu przeprowadzi
Przedstawiciel Handlowy na podstawie deklaracji podpisanej przez Klienta oraz potwierdzenia zakupu (po
przesłaniu faktur do programu lojalnościowego Agriclub). Zakończenie zbierania deklaracji nastąpi w dniu 30
kwietnia 2019. Koszty przesyłki pokrywają Organizatorzy Promocji.
12. Nagroda w postaci produktów gratisowych zostanie przekazana „Klientowi” po pozytywnej weryfikacji zakupu
Produktów Promocyjnych w terminie do 31 maja 2019. Weryfikację zakupu przeprowadzi Przedstawiciel
Handlowy na podstawie deklaracji zakupu podpisanej przez Klienta. Zakończenie zbierania deklaracji nastąpi w
dniu 30 kwietnia 2019. Koszty przesyłki pokrywają Organizatorzy Promocji. W przypadku okoliczności
niezależnych od firmy Syngenta Organizator Promocji zastrzega sobie możliwość opóźnienia terminu dostawy
produktów gratisowych do 31 lipca 2019.
13. Dla Klientów którzy nie są zarejestrowani w programie lojalnościowym Agriclub lub mają ujemne saldo punktowe
w programie lojalnościowym Agriclub, Nagroda w postaci produtków gratisowych zostanie przekazana po
pozytywnej weryfikacji zakupu Produktów Promocyjnych w terminie do 31 pazdziernika 2019. Weryfikację
zakupu przeprowadzi Przedstawiciel Handlowy na podstawie deklaracji podpisanej przez Klienta oraz
potwierdzenia zakupu (po przesłaniu faktur do programu lojalnościowego Agriclub). Zakończenie zbierania
deklaracji nastąpi w dniu 30 kwietnia 2019. Koszty przesyłki pokrywają Organizatorzy Promocji. W przypadku
okoliczności niezależnych od firmy Syngenta Organizator Promocji zastrzega sobie możliwość opóźnienia terminu
dostawy produktów gratisowych do 30 listopada 2019.
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14. Dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych w postaci kopii faktur należy dostarczyć
do Agriclub najpóźniej w terminie do 30 września 2019 na jeden z poniższych sposobów:
a) Scan przesłany za pośrednictwem strony internetowej www.agriclub.pl
b) Kserokopia przekazana na adres: Karlsbad Sp. z o.o., ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa.
W przypadku odebrania od Syngenta premii towarowej w postaci środków ochrony roślin bądź bonu Sodexo lub
naliczenia punktów Agriclub, a niedokonania zakupu paku w zadeklarowanej ilości i w określonym terminie , Klient
musi zapłacić karę pieniężną za każdy niezrealizoany zakup 1 paku w kwocie:
a. 2 916 PLN brutto za każdy wydany gratis w postaci produktu Tilt Turbo, Unix, Artea, Elatus Era
b. 3 456 PLN brutto za każdy wydany gratis w postaci produktu Menara, Amistar, Olympus, Moddus, Moddus
Start, Moddus Flexi
c. 2 000 PLN brutto za każdy wydany bon Sodexo
15. Z tym zastrzeżeniem, iż Syngenta ma prawo skompensować roszczenie przysługujące jej na mocy pkt 11/12/13.
powyżej, w ten sposób, iż odbierze Klientowi równowartość przedmiotowej kwoty w postaci punktów
zgromadzonych przez Klienta w programie Agriclub, zaś w przypadku nagrody w postaci punktów Agriclub w ten
sposób, iż odbierze całość przyznanych punktów w związku z niniejszą akcją promocyjną. W każdym przypadku,
punkty zostaną odebrane najpóźniej do 15.12.2019.
16. Kserokopie faktur dokumentujące zakup w ramach promocji będą powtórnie akceptowane w Programie Agriclub.
17. Zrealizowane zakupy wybranych produktów premiowane będą dodatkowymi nagrodami rzeczowymi na zasadach
określonych w pkt 19 i 20 niniejszego regulaminu.
18. Za kązdy zakup 10l jeden z produktów Moddus, Moddus Flexi, Moddus Start lub Proteg, Klient otrzymuje premię
towarową w postaci środków ochrony roślin 1l Moddus. Klient otrzymuje jako nagrodę tę samą formulacje ktorej
zakup zadeklaruje w paku. W przypadku braku opakowania, Klient otrzymuje premię towarową w postaci Moddus
EC. Premia nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
19. Za kązdy zakup 100kg jeden z produktów Unix lub Vangard, Klient otrzymuje premię towarową w postaci środków
ochrony roślin 5kg Unix. Premia nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
20. Syngenta zastrzega sobie możliwość indywidualnego rozpatrywania poszczególnych przypadków/pakietów
zgłoszonych w ramach akcji.
21. Istnieje możliwość domówienia paków przez Klienta w terminie od 30 kwietnia do 31 maja 2019 ale pod
warunkiem, że ten Klient wcześniej podpisał deklarację/porozumienie na minimalny zakup 20 000 PLN. Złożenie
dodatkowego zamówienia wymaga wypełnienia przez Klienta załącznika nr 1 „deklaracja zakupu” i przesłania jej
do Syngenta maksymalnie do 31 maja 2019. W takim przypadku gratisy z załącznika 2 zostaną dostarczone do
Klienta do 31 lipca 2019.
22. Obowiązek podatkowy związany z nabyciem Nagrody obciąża Klientów, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy
wartość nagrody przekracza 2 000 zł, zaś Uczestnik nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, nagroda
dodatkowo obejmuje dodatek pieniężny w wysokości 11,11 % wartości nagrody rzeczowej, zaś Organizator
pobiera od takiego Uczestnika (przed odebraniem nagrody) kwotę podatku od nagrody (dodatek pieniężny).
23. Przez przystąpienie do Akcji promocyjnej, wyrażana jest zgoda na treść Regulaminu.
24. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie oraz do odwołania Akcji promocyjnej.
25. Oferta obowiązuje w terminach określonych powyżej lub do wyczerpania zapasów.
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26. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w osobnym dokumencie stanowiącym
Załącznik nr 2 do niniejszej deklaracji.
27. Oferta nie łączy się z innymi promocjami lub akcjami rabatowymi.
28. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, u Przedstawiciela Syngenta Polska Sp z o. o oraz na stronie
www.syngenta.pl
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