REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „kup LUMAX lub ELUMIS, zyskaj 5%”
§1
Organizatorem Akcji promocyjnej pod nazwą „kup LUMAX lub ELUMIS zyskaj 5%” (dalej jako „Akcja
Promocyjna”) jest Syngenta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa,
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000017224 posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako „Syngenta” lub „Organizator
promocji”).
§2
Koordynatorem Akcji Promocyjnej, na zlecenie Syngenta Polska Sp. z o.o., jest agencja Karlsbad Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000140411 (dalej jako „Koordynator”).
§3
Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być wyłącznie podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) prowadzi działalność rolniczą, rozumianą, jako działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie produkcji
roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej i w jej ramach uprawia kukurydzę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma w jej granicach swoją siedzibę lub adres zamieszkania,
b) jest odbiorcą końcowym produktów sygnowanych marką Syngenta, o których mowa w § 5,
c) nie dokonuje zakupu produktów, o których mowa w § 5, jako konsument.
§4
Do udziału w Akcji Promocyjnej kwalifikują się podmioty określone w § 3, które w terminie od 1 grudnia 2020 do
15 marca 2021r. kupią minimum 100 l Lumax 537,5 SE lub 100 l Elumis 105 OD firmy Syngenta wymienionych
w § 5.
§5
Akcją Promocyjną objęte są zakupy następujących produktów: Lumax 537,5 SE oraz Elumis 105 OD w terminie
od 1 grudnia 2020 r. do 15 marca 2021r. ( „Produkty Promocyjne”).
§6
1. Klienci, którzy wypełnią przesłanki uprawniające do przystąpienia i uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, o których
mowa w § 3, 4 i 5 powyżej, za zakup każdych 100 l jednego z Produktów Promocyjnych otrzymają nagrodę w
postaci gratisowych 5 l jednego z następujących produktów: Lumax 537,5 SE lub Elumis105 OD („Nagroda”)
według wyboru Klienta dokonanego na zasadach określonych w § 6 ust. 3 poniżej. Klient może zakupić dowolną
ilość Produktów Promocyjnych, Nagroda zostanie przyznana zgodnie z powyższym przelicznikiem.
2. Klienci, którzy są zarejestrowani w Agriclub i mają ujemne saldo punktowe mogą odebrać nagrodę wyłącznie w
postaci punktów programu lojalnościowego Agriclub.
3. Wybór Nagrody dokonywany jest przez Klienta podczas zamawiania Produktów Promocyjnych, poprzez
przekazanie informacji o wyborze do handlowca, który o dokonanym wyborze powiadomi Organizatora Promocji.
§7
1. Nagrody (gratisy) zostaną dostarczone na adres przekazany przez Klienta do handlowca, nie później niż do 30
kwietnia 2021 r. (decyduje data przekazania faktury zakupu zgodnie z § 8 ust. 1 poniżej). Im szybszy zakup, tym
szybciej nastąpi wysyłka Nagrody.
2. Koszty przesyłki pokrywa Organizator Promocji. Klient zobowiązany jest do czytelnego potwierdzenia odbioru
Nagrody na dokumencie przedłożonym przez dostawcę przesyłki.
3. W przypadku okoliczności niezależnych od Syngenta, Organizator Promocji zastrzega sobie możliwość
opóźnienia terminu dostawy Nagród wybranych przez Klienta, ale nie później niż do 30 kwietnia 2021.
§8
1. Dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych powinno być udokumentowane przez Klienta kopiami faktur, które
należy przesłać do dnia 31 marca 2021 r. na adres Syngenta (z dopiskiem „kup LUMAX lub ELUMIS zyskaj 5%”)
lub poprzez e-mail pod adres: Promocje.Syngenta@syngenta.com (w tytule e-maila należy wpisać „kup LUMAX
lub ELUMIS zyskaj 5%” i załączyć skan faktur). W przypadku Klientów będących członkami Programu Agriclub
kopię faktury (skan) należy przesłać poprzez stronę www.agriclub.pl. Przesłanie kopii lub skanu faktury jest
równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach
określonych w Załączniku nr 1.
§9
1. Weryfikacja zakupów Produktów Promocyjnych oraz rozliczenie Akcji Promocyjnej zostanie przeprowadzona
na podstawie kopii faktur (skan potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych) przesłanych do 31 marca 2021r.
zgodnie z § 8 ust. 1 powyżej.
2. Obowiązek podatkowy związany z nabyciem Nagrody obciąża Uczestników, z zastrzeżeniem, iż w przypadku
gdy wartość nagrody przekracza 2000 zł, zaś Uczestnik nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej,
nagroda będzie składała się z 2 części: nagrody głównej i nagrody pieniężnej w wysokości 11,11 % wartości
nagrody głównej. Nagrodę pieniężną Organizator przekaże na konto Urzędu Skarbowego właściwego dla
swojego działania.
§ 10
1. Syngenta zastrzega sobie możliwość indywidualnego rozpatrywania poszczególnych przypadków zgłoszonych
w ramach Akcji Promocyjnej.
2. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy Syngenta.Polska@SYNGENTA.COM lub tradycyjną
pocztą bezpośrednio na adres Koordynatora.
3. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające przesłanie odpowiedzi na reklamację oraz opis
zdarzenia będącego jej podstawą.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. Promocja obowiązuje w okresie wskazanym w § 4 albo do wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych.
6. Promocja nie łączy się z ofertą Agriclime.
§ 11
1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie oraz do odwołania Akcji
Promocyjnej.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz u Przedstawiciela Syngenta Polska Sp. z o.o. i Agenta
Syngenta Polska Sp. z o.o.
ZAŁĄCZNIK nr 1: Informacja dotycząca danych osobowych dla Uczestników Akcji Promocyjnej Syngenta® „kup
LUMAX lub ELUMIS zyskaj 5%”.

