Regulamin akcji promocyjnej pod nazwą
„Jęczmień hybrydowy 2021”
I.

Postanowienia ogólne

§ 1 [Nazwa Akcji promocyjnej]
Niniejszy regulamin [dalej „Regulamin”] określa zasady funkcjonowania akcji promocyjnej pod
nazwą „ Jęczmień hybrydowy 2021” [dalej „Akcja promocyjna”].
§ 2 [Organizator Akcji promocyjnej]
Akcja promocyjna organizowana jest przez Syngenta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Szamockiej 8, 01–748 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
0000017224, o kapitale zakładowym w wysokości 22.264.000,00 zł w całości opłaconym, NIP:
522-254-84-45, REGON: 016320040, BDO: 000022372, posiadającą status dużego
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych [dalej również „Organizator”].
W imieniu Organizatora zostaje wyznaczony Koordynator Akcji promocyjnej:
Nairobia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-954) przy ul. Marconich 11/10 zarejestrowanej
pod nr KRS 0000225547, NIP 521-33-21-601.
§ 3 [Obszar Akcji promocyjnej]
Akcja promocyjna prowadzona jest na terenie Polski.
§ 4 [Produkty związane z Akcją promocyjną]
Akcja promocyjna jest związana z następującymi produktami Organizatora:
Nasiona odmiany jęczmienia ozimego hybrydowego Hyvido™ SY Baracooda [dalej
„Produkt promocyjny”].
§ 5 [Czas trwania Akcji promocyjnej]
Akcja promocyjna rozpoczyna się dnia 01 czerwca 2021 i będzie trwać do wyczerpania zapasów, ale nie
później niż do 1 5 p a ź d z i e r n i k a 2021.

§ 6 [Podmioty, do których skierowana jest Akcja promocyjna]
Akcja promocyjna skierowana jest do P u n k t ó w H a n d l o w y c h , k t ó r e
dokonają zakupu Produktu promocyjnego bezpośrednio od
Organizatora w sezonie 2021
[dalej „Adresaci Akcji promocyjnej – Punkty handlowe”];
§ 7 [Podstawowe założenie Akcji promocyjnej]
Niniejsza Akcja promocyjna polega na tym, iż w zamian za zakup Produktu promocyjnego
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Adresaci Akcji Promocyjnej – Punkty handlowe, mogą uzyskać określoną Nagrodę z
zastrzeżeniem, że Akcja promocyjna jest limitowana przez wyczerpanie zapasów. Zakup musi
być dokonany bezpośrednio u O r g a n i z a t o r a .
Adresaci Akcji promocyjnej – Punkty handlowe: za zakup u Organizatora Produktu
promocyjnego otrzymują nagrodę zgodnie z przeliczeniem:
a. 1 zestaw noży Fiskars (dalej jako Nagroda) gratis do zakupu pierwszej palety (tj. 22
jednostek siewnych) Produktu promocyjnego. Opcja ta jest jednorazowa i dotyczy
tylko pierwszego zakupu min 1 palety (tj. 22 jednostek siewnych) w bieżącym roku.
b. 1 sztukę saturatora wody Soda Stream (dalej jako Nagroda) za zakup sześciu i więcej
palet (tj. Min. 132 jednostek siewnych) Produktu promocyjnego. Opcja ta jest
jednorazowa i dotyczy tylko pierwszego zakupu min 6 palet (tj. 132 jednostek
siewnych) w bieżącym roku. Opcja ta obowiązuje wyłącznie przy braku zwrotu
Produktu promocyjnego do Syngenta. Biorąc udział w Akcji promocyjnej, Adresat
Akcji promocyjnej – Punkt handlowy zrzeka się uprawnienia do zwrotu zapasu
Produktu promocyjnego (przyznanego mu w odrębnej umowie).
Powyższe opcje mogą się łączyć, tj. na przykład jeśli klient zakupi np. 7 lub więcej palet w
pierwszym zakupie, może otrzymać nagrodę z punktu b). oraz 1 sztukę nagrody z punktu a). Nie
istnieje możliwość otrzymania wielokrotności nagród z punktu a) i punktu b)
Okres w którym uwzględnia się zakupy Produktów promocyjnych to: 01 cz erwc a – 1 5
p a ź d z i e r n i k a 2021.
Gratisowy produkt (Nagroda) zostanie dostarczony do klienta bezpośrednio przez
Koordynatora. Za zakupy przed datą 01 czerwca i po dacie 15 października 2021 nie przysługuje
Nagroda.
II.

Zasady Akcji promocyjnej

§ 8 [Rozpoczęcie Akcji promocyjnej]
Dniem rozpoczęcia Akcji promocyjnej jest 01 czerwca 2021.
§ 9 [Zasady Akcji promocyjnej]
Adresat Akcji promocyjnej – Punkt handlowy, który w czasie trwania Akcji promocyjnej kupi
co najmniej 1 paletę (tj. 22 jednostek siewnych) Produktów promocyjnych może otrzymać
nagrodę określoną w § 7 pkt a powyżej lub – w razie dokonania zakupy co najmniej 6 palet
(tj. 132 jednostek siewnych) – może otrzymać nagrodę określoną w § 7 pkt b powyżej, z
zastrzeżeniem, że:
a. Akcja promocyjna jest limitowana przez wyczerpanie zapasów;
b. każda z Nagród może być przyznania danemu Adresatowi Akcji promocyjnej –
Punktowi handlowemu tylko jeden raz w bieżącym roku.
c. Do dnia 20 Grudnia 2021 Koordynator zweryfikuje zgłoszenia Adresatów Akcji
promocyjnej – Punktów handlowych i ustali ewentualne Nagrody do naliczenia
zgodnie z § 7 Regulaminu.
W przypadku wątpliwości, Koordynator może poprosić każdego Adresata akcji promocyjnej
o dodatkowe informacje lub dokumenty konieczne pod względem weryfikacji prawa do
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Nagrody, zaś ten pod rygorem utraty prawa do Nagrody, powinien przedstawić je do wglądu.
W przypadku zwrotu przez Adresata Akcji promocyjnej – Punkt handlowy, Nagroda nie
przysługuje, a jeśli została już przekazana, to Koordynatorowi przysługiwać będzie roszczenie
o zwrot Nagrody lub jej równowartości – według wyboru Koordynatora. Adresat Akcji
promocyjnej – Punkt handlowy biorąc udział w akcji promocyjnej wyraża jednoznaczną i
nieodwołalną zgodę na zastosowanie takiego rozwiązania przez Organizatora.
§ 10 [Wydanie Nagrody – Punkty handlowe]
Nagrody, opisane w § 7w pkt a i b zostaną wydane Adresatom Akcji promocyjnej – Punktom
handlowym przez Koordynatora , co nastąpi nie później niż do dnia 20 stycznia 2022 r. Odbiór
Nagrody zostanie potwierdzony przez Adresata Akcji promocyjnej poprzez podpisanie
protokołu odbioru Nagrody.
§ 11 [Podatek]
Każda ze stron zobowiązana jest stosować się do obowiązujących przepisów podatkowych.
§ 12 [Zastrzeżenie]
Nagrody otrzymane w niniejszej Akcji promocyjnej nie podlegają wymianie na inne ani
zamianie.
Syngenta zastrzega sobie prawo wymiany modelu zestawu noży Fiskars /saturatora wody Soda
Stream w przypadku braku dostępności wymienionych w § 7 modeli na model innej firmy o
zbliżonej specyfikacji.
III. Postanowienia końcowe.
§ 13 [Postanowienia końcowe]
1. Przez przystąpienie do Akcji promocyjnej, wyrażana jest zgoda na treść Regulaminu.
2. Regulamin Akcji będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie firmy
Nairobia (Administratora akcji promocyjnej) oraz na www.syngenta.pl.
3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie oraz do
odwołania Akcji promocyjnej.
4. Organizator zastrzega
sobie
możliwość
indywidualnego
rozpatrywania
poszczególnych przypadków zgłoszonych w ramach Akcji Promocyjnej.
5. Wszelkie
reklamacje
należy
składać
na
adres
mailowy
Syngenta.Polska@SYNGENTA.COM lub tradycyjną pocztą bezpośrednio na adres
Administratora Akcji Promocyjnej.
6. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające przesłanie odpowiedzi na
reklamację oraz opis zdarzenia będącego jej podstawą.
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Załączniki do powyżeszgo Regulaminu:
1. Klauzala RODO: „KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROMOCJI”
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