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REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRODUKTÓW „DELFIN WG” i „IMIDAN 40 WG” - 
SKLEPY 

1. Organizatorem akcji promocyjnej w postaci sprzedaży premiowej produktów „DELFIN WG" i „IMI-
DAN 40 WG” (dalej „Promocja”) jest Agrosimex sp. z o.o. z siedzibą w Golianach (Goliany 43, 05-
620 Błędów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS: 0000073347, NIP: 7971581032 (dalej „Organizator” lub „Agrosimex”). Niniejszy regula-
min zwany jest dalej także „Regulaminem”. 

2. Celem Promocji jest wsparcie sprzedaży przez Organizatora objętych nią produktów na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej, tj. produktów promocyjnych. Promocja nie łączy się z innymi promocjami sto-
sowanymi przez Organizatora. 

3. Uczestnikami Promocji mogą być przedsiębiorcy, zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jed-
nostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, prowadzący w dowolnej formie sklep, którego dzia-
łalność obejmuje m. in. sprzedaż na rzecz gospodarstw rolnych lub sadowniczych bądź takich, w ra-
mach których prowadzi się gospodarkę rolną lub sadowniczą (dalej „Uczestnik” lub „Uczestnicy”). 

ZASADY PROMOCJI  

4. Promocją objęte są sprzedawane przez Organizatora produkty promocyjne o nazwie „DELFIN 
WG” i „IMIDAN 40 WG” („Produkty Promocyjne”).  

5. Promocją objęte są następujące pakiety Produktów Promocyjnych:  

• Pakiet DELFIN składa się z 20 kg Produktu Promocyjnego DELFIN WG, 

• Pakiet IMIDAN składa się z 30 kg Produktu Promocyjnego IMIDAN 40 WG, 

niezależnie od rodzaju i wagi poszczególnych opakowań. 

6. Promocja trwa od 19 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpa-
nia aktualnych na dzień jej rozpoczęcia zapasów u Organizatora Produktów Promocyjnych (dalej 
„Okres Promocji”).  

7. Produkty Promocyjne muszą być zakupione przez Uczestnika wyłącznie w autoryzowanych punktach 
handlowych Agrosimex lub bezpośrednio u przedstawiciela handlowego Agrosimex, na terenie Rzecz-
pospolitej Polskiej, w Okresie Promocji. Wykaz autoryzowanych punktów handlowych znajduje się na 
stronie http://agrosimex.pl/adresy-sklepow/. Produkty zakupione w innych punktach handlowych nie 
biorą udziału w Promocji.  

8. Zakup każdego z pakietów Produktów Promocyjnych, tj. Pakietu DELFIN jak i Pakietu IMIDIAN musi 
być potwierdzony jedną fakturą obejmującą dany pakiet w całości. Obydwa pakiety mogą być objęte tą 
samą fakturą bądź też każdy z nich może być objęty odrębną fakturą. 

9. Zakup Produktów Promocyjnych dokonany zgodnie z Regulaminem, w Okresie Promocji, uprawnia 
Uczestnika do odbioru nagrody według zasad określonych w Regulaminie.  

10. Promocją objęte są wyłącznie Produkty Promocyjne.  

11. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

12. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, przedstawiciele handlowi Organizatora 
oraz właściciele, osoby zarządzające lub pracownicy autoryzowanych punktów sprzedaży Produktów 
Promocyjnych w ramach sprzedaży prowadzonej przez Organizatora. 
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13. Informacje o Promocji i jej zasadach są dostępne w autoryzowanych punktach handlowych Agrosi-
mex, u przedstawicieli handlowych Agrosimex oraz na stronie internetowej www.agrosimex.pl . 

14. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik powinien dokonać w Okresie Promocji zakupu Produktów 
Promocyjnych w sposób określony w Regulaminie. 

15. Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie pod warunkiem dokonania odpowiedniej ilo-
ści zakupów pakietów Produktów Promocyjnych. Zakup większej ilości Produktów Promocyjnych przez 
danego Uczestnika uprawnia go do otrzymania odpowiednio większej liczby nagród. 

NAGRODY  

16. Zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z Regulaminem uprawnia Uczestnika do uzyskania na-
grody w postaci prawa zakupu określonego towaru (innego niż Produkt Promocyjny) za promocyjną 
cenę 1 zł brutto.  

17. Towarami, do których prawo zakupu uzyskuje Uczestnik w ramach nagrody w Promocji, są parasole 
i kurtki rodzaju określonego przez Organizatora, w różnych rozmiarach w miarę dostępności. 

18. Uczestnik uzyskuje prawo do nagrody na następujących warunkach: 

1) z tytułu zakupu 20 kg produktu DELFIN WG (Pakiet DELFIN) – kurtka za 1 zł brutto w różnych roz-
miarach w miarę dostępności; 

2) z tytułu zakupu 30 kg produktu IMIDAN 40 WG (Pakiet IMADAN) – parasol za 1 zł brutto. 

19. Towary będące przedmiotem zakupu w ramach nagrody są sprzedawane Uczestnikom przy doko-
naniu zakupu przez nich Produktów Promocyjnych w określonej w Regulaminie ilości i wydawane bez-
pośrednio do rąk Uczestnika przez przedstawicieli Organizatora. Zakup danego Produktu Promocyj-
nego jest uwzględniany jednokrotnie przy ustalaniu prawa do nagrody w ramach Promocji. 

20. W wypadku, gdyby Uczestnik otrzymał nagrodę pomimo nieuiszczenia ceny za Produkty Promo-
cyjne, powinien zwrócić Organizatorowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania 
wezwania otrzymane towary nabyte w ramach nagrody w stanie niepogorszonym; w takim wypadku 
otrzyma zwrot zapłaconej za nie ceny. 

21. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wydania ekwiwalentu nagrody w formie pieniężnej. 

22. W wypadku wyczerpania zapasów towarów przeznaczonych do nabycia w ramach nagród w danym 
punkcie sprzedaży lub u danego przedstawiciela handlowego, przedstawiciel Organizatora powinien 
poinformować o tym Uczestnika przez dokonaniem zakupu Produktów Promocyjnych, a w razie braku 
udzielenia takiej informacji – umożliwić na żądanie Uczestnika ich zwrot niezwłocznie po dokonaniu 
zakupu. Uczestnik może zażądać umożliwienia mu zwrotu Produktów Promocyjnych w takim wypadku 
wyłącznie w dniu dokonania ich zakupu. Uczestnik może również w takim wypadku ponownie wziąć 
udział w Promocji w innym terminie, w okresie jej trwania, po uzupełnieniu zapasów ww. towarów przez 
Organizatora, ponownie dokonując zakupu w tym nowym terminie. 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

23. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na 
piśmie w terminie miesiąca od dokonania przez siebie zakupu Produktów promocyjnych, w każdym 
wypadku nie później niż do dnia 31 października 2020 r. Reklamacja powinna być przesłana listem 
poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1. O prawidłowym zachowaniu terminu wniesienia 
reklamacji decyduje data stempla pocztowego.  

24. Organizator zastrzega, że reklamacje wysłane po dniu 31 października 2020 r. nie będą rozpatry-
wane przez Organizatora.  
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25. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dane kontaktowe (np. numer telefonu, email) 
i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis przedmiotu reklamacji i jej uzasadnienie, jak również 
określenie roszczenia. Do reklamacji, w razie zakupu Produktów Promocyjnych, którego reklamacja 
dotyczy, powinna zostać dołączona kopia faktury lub paragonu fiskalnego dokumentującego ten zakup. 

26. Reklamacje rozpatrywane będą przez powołaną w tym celu przez Organizatora Komisję w terminie 
14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.  

27. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji przez Organizatora listem poleconym na adres 
podany w pisemnej reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej rekla-
macji.  

DANE OSOBOWE  

28. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz osób reprezentujących Uczestników jest Or-
ganizator, tj. Agrosimex sp. z o.o. z siedzibą w Golianach. 

29. Dane osobowe są zbierane wyłącznie od Uczestników oraz przetwarzane wyłącznie w celach 
związanych z Promocją, w tym z rozpatrzeniem ich reklamacji, zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

30. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu (dostępu) do swoich danych, do ich sprostowania, żądania ich 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec 
ich przetwarzania. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Pre-
zesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

31. Podanie przez Uczestnika danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne jednak niezbędne 
dla rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być 
w każdym czasie cofnięta.  

32. Organizator udostępni dane kontaktowe Uczestnika swoim dostawcom usług lub swoim pracowni-
kom/współpracownikom w celu udzielenia odpowiedzi na reklamację. Dane te zostaną udostępnione na 
podstawie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na konieczności zastosowania niniej-
szego Regulaminu dotyczącego Promocji i udzielenia odpowiedzi na reklamację, a tym samym wywią-
zania się przez Organizatora z ciążących na nim obowiązków wobec Uczestnika w ramach Promocji.  

33. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny dla Organizatora do rozpatrze-
nia reklamacji lub realizacji innych obowiązków związanych z Promocją. W przypadku, gdyby na Orga-
nizatorze, ciążyły jakiekolwiek obowiązki nałożone prawem w związku z promocją, w tym np. podat-
kowe, dane osobowe Uczestnika, które w takim wypadku uzyskałby od Uczestnika, będą przechowy-
wane przez Organizatora przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym zakończyła się Promocja. 

34. Pozostałe kwestie dotyczące ochrony danych osobowych reguluje Polityka prywatności obowiązu-
jąca w Agrosimex, dostępna na stronie internetowej www.agrosimex.pl . 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

35. Niniejszy Regulamin dostępny jest w autoryzowanych punktach handlowych Agrosimex, u przed-
stawicieli handlowych Agrosimex i na stronie internetowej www.agrosimex.pl . Regulamin powinien zo-
stać udostępniony do wglądu lub poprzez podanie ww. adresu strony internetowej na każde życzenie 
klienta, który jeszcze nie jest Uczestnikiem, jak i Uczestnika. Poprzez wzięcie udziału w Promocji 
Uczestnik akceptuje treść Regulaminu. 

36. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie, z za-
strzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników.  

http://www.agrosimex.pl/
http://www.agrosimex.pl/
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37. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2020 r. 

Za Agrosimex sp. z o.o. 

/-/ Leszek Barański – Prezes Zarządu 

 


