Zasady promocji na grupę produktów CHWASTOX dla uczestników programu
AGRO Karta PEKAO

Adresaci promocji: rolnicy uczestniczący w programie AGRO Karta 2016
Cel: zwiększenie zakupów produktów z rodziny CHWASOTX w grupie uczestników programu AGRO
Karta
Czas trwania promocji – od 01.03.2016 do 15.05.2016

ZASADY PROMOCJI:
1. Każdy rolnik posiadający AGRO Kartę dokonując zakupu wyłącznie u Dystrybutorów lub ich
oddziałach CIECH Sarzyna za kwotę min 5000 zł otrzyma bon Sodexho Pass o wartości 100 zł
(2%)

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Posiadanie AGRO Karty
2. Zakup u dystrybutorów CIECH Sarzyna S.A. (wg listy) w okresie trwania akcji

PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CHWASTOX TRIO 540 SL
CHWASTOX 750 SL
CHWASTOX TURBO 340 SL
CHWASROX EXTRA 300 SL
CHWASTOX AS 600 EC
CHWASTOX MP 600 SL

Regulamin promocji:
1. Odesłanie kopii FV za zakup produktów z grupy CHWASTOX na adres e-mail:
marketing.sarzyna@ciechgroup.com (czytelny skan) wraz z numerem posiadanej AGRO
KARTY
2. Maksymalna kwota zakupu produktów objętych promocją do której będzie przyznawany
bonus od jednego Użytkownika wynosi 30 000 zł
3. W przypadku uczestniczenia w programie oferowanym przez CIECH Sarzyna – Twoja Sarzyna
uczestnik otrzyma bonus w postaci przelewu na kartę przedpłaconą programu Teraz Sarzyna
– nagrody w programach nie dublują się.
4. Nagrody w postaci bonów Sodexho Pass będą wydane osobom uczestniczącym w promocji
w terminie 30 dni od zgłoszenia i przekazana pocztą bądź za pośrednictwem Przedstawiciela
Handlowego CIECH Sarzyna S.A. zawarte dane w formularzu przekazania bonów stanowią
podstawę do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia promocji przed komunikowanym terminem
6. Prawo złożenia reklamacji co do przebiegu promocji przysługuje tylko posiadaczom Agro
Karty uczestniczącym w promocji. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej w
terminie 14 dni od dnia zakończenia na adres organizatora.
7. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od ich doręczenia.
Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od
rozpatrzenia reklamacji o ile w toku reklamacji nie zostanie uzgodniona inna forma
powiadomienia. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
8. Przystąpienie posiadacza Agro Karty do Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.

