Regulamin sprzedaży premiowej

PRODUKUJ ORGANICZNY NAWÓZ NA SWOIM POLU I ODBIERAJ GWARANTOWANE
NAGRODY.
1. Organizatorem PRODUKUJ ORGANICZNY NAWÓZ NA SWOIM POLU I ODBIERAJ
GWARANTOWANE NAGRODY jest INTERMAG sp. z o.o. z siedzibą: 32-300 OLKUSZ, Al. 1000lecia 15G.
2. Promocja dotyczy wyłącznie rolników i producentów rolnych – bezpośrednich
użytkowników biopreparatów, którzy wykorzystują je w swojej działalności rolniczej.
W promocji nie mogą brać udziału osoby nabywające biopreparaty w celu ich dalszej
odsprzedaży, prowadzące sklepy, punkty dystrybucji itp.
3. Czas trwania promocji: od 20 czerwca 2017 r. do 31 października 2017 r.
3.1. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
3.2. Uczestnikiem promocji jest osoba spełniająca wymogi określone w pkt. 2 Regulaminu, która
zgłosiła swój udział w promocji na zasadach określonych w pkt. 6 Regulaminu.
3.3 Promocje nie łączą się z innymi – w promocji nie będą uwzględniane Faktury VAT
zgłoszone
do
innych
aktualnie
trwających
promocji
INTERMAG.
4. Zasady promocji: zakup produktu BACTIM SŁOMA (w opakowaniach z oferty asortymentowej
INTERMAG), dokonanego na terenie całej Polski, w okresie od 20 czerwca do 31 października
2017 roku będzie premiowany nagrodami:

Rodzaj nagrody

Łączny zakup BACTIM
SŁOMA w litrach

Smartwatch SAMSUNG

400 litrów

Smartwatch lub Kurtka z logo BACTIM

240 litrów

Alkomat lub Kamizelka z logo BACTIM

120 litrów

Polar z logo BACTIM

60 litrów

pH metr (do mierzenia pH wody) lub miernik TDS (miernik twardości
wody) lub Koszulka polo z logo BACTIM

30 litrów

Czapka z daszkiem z logo BACTIM

15 litrów

4.2 Możliwy jest dowolny wybór zestawu nagród w ramach łącznej ilości litrów zakupionego produktu.
W sytuacji wyboru zestawu kilku nagród, ilość zakupionych litrów produktu wymagana dla każdej
nagrody musi być zawsze większa lub równa ilości minimalnej koniecznej dla otrzymania danej nagrody.

4.3 Podane w materiałach informacyjno-reklamowych wzory nagród stanowią przykład. Ostatecznie
dostarczone nagrody mogą różnić się wyglądem, kolorem itp., jednak nie wartością.
4.4 Uczestnicy Promocji, poprzez fakt przystąpienia do sprzedaży premiowej, wyrażają zgodę na
wykorzystanie wyłącznie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia
niniejszej promocji i w przyszłości do celów marketingowych, na warunkach określonych w ustawie z
dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r poz. 922).
Administratorem tych danych w myśl w/w ustawy jest Organizator promocji.
5. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
6. Realizacja promocji:
6.1 Zgłoszenia przystąpienia do promocji można dokonać na kilka sposobów:
- wysyłając zgłoszenie na adres poczty internetowej promacja.bactim@intermag.pl
- poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.intermag.pl lub www.bactim.pl
- wysyłając zgłoszenie pocztą na adres INTERMAG Sp. z o.o. Al. 1000-lecia 15 G, 32-300 OLKUSZ
6.2

Wszystkie

zgłoszenia

należy

przesłać

najpóźniej

do

10

listopada

2017

roku.

6.3 Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:
- dane osobowe uczestnika promocji (imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres zamieszkania)
- wnioskowaną nagrodę
- kopię (skan) dokumentu zakupu (faktura lub paragonu) lub następujące dane:
numer dokumentu potwierdzającego nabycie BACTIM SŁOMA będącego przedmiotem promocji,
datę i miejsce nabycia
ilość i wartość zakupionego biopreparatu
Wszystkie elementy zgłoszenia są niezbędne dla potwierdzenia uczestnictwa w promocji. Pominięcie
choćby jednego punktu powoduje unieważnienie zgłoszenia.
6.4 Dowód zakupu należy zachować, będzie on służył do weryfikacji i potwierdzenia transakcji
zakupu biopreparatu będącego przedmiotem promocji.
6.5 Przedsiębiorstwo INTERMAG zrealizuje wysyłkę premiowych nagród po zakończeniu promocji

PRODUKUJ ORGANICZNY NAWÓZ NA SWOIM POLU I ODBIERAJ GWARANTOWANE
NAGRODY, do końca stycznia 2018 r.
6.6 Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie usług
telekomunikacyjnych, pocztowych i kurierskich, a także za nieprawidłowe lub zmienione dane adresowe
przekazane przez Uczestnika promocji uniemożliwiające dostarczenie nagrody w tym w szczególności
za: niedoręczenie, opóźnienie w doręczeniu, zniszczenie lub uszkodzenie zgłoszeń lub nagród, zmianę
lub nieprawidłowo podany adres do korespondencji. Nieodebranie nagrody w ciągu 14 dni od
powiadomienia oznacza rezygnację z nagrody.
7. Towar zakupiony w ramach promocji PRODUKUJ ORGANICZNY NAWÓZ NA SWOIM POLU I
ODBIERAJ GWARANTOWANE NAGRODY nie podlega zwrotowi.

8. Organizator oświadcza, że nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego.
9. Jeżeli jednorazowa wartość nagrody otrzymana przez osobę nie prowadzącą pozarolniczej
działalności gospodarczej przekroczy 760 zł to zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy o PDOF INTERMAG Sp.
z o.o. zapłaci kwotę należnego 10% zryczałtowanego podatku od wartości nagrody.
10. Niniejsza promocja nie jest „grą losową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną” , których
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dn. 19 listopada 2009r o grach hazardowych
(Dz.U. z 2016r, poz. 471)
11. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Handlowego INTERMAG Sp. z o.o.
12. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem posiadającym moc prawną,
określającym zasady sprzedaży premiowej PRODUKUJ ORGANICZNY NAWÓZ NA SWOIM POLU

I ODBIERAJ GWARANTOWANE NAGRODY.
13. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna wszystkim potencjalnym Uczestnikom Promocji w
Biurze Organizatora pod adresem podanym w punkcie 1 oraz na stronie internetowej www.intermag.pl
Olkusz, 20 czerwca 2017 r.
Prezes Zarządu
Hubert Kardasz

