
         

REGULAMIN PROMOCJI PREPARATÓW MLEKOZASTĘPCZYCH „AGROLAK“

§1. Zasady ogólne

1.  Organizatorem promocji jest Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży przy Al. 
Legionów 135A, 18-400 Łomża, (zwanym dalej: „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagród w promocji jest Organizator.
3. Uczestnikiem promocji jest każdy klient kupujący w punkcie dilerskim Agrocentrum w 

okresie trwania promocji preparty mlekozastępcze Agrolak.
4. Uczestnictwo w Promocji jest dla kupujących dobrowolne

§2. Zasady promocji

1. Promocyjna sprzedaż preparatów mlekozastępczych Agrolak trwać będzie                          
od 11.05.2020 do 31.07.2020.

2.  Promocja prowadzona będzie wyłącznie w punktach dilerskich Agrocentrum.
3. W promocji mogą wziąć udział wszyscy klienci zaopatrujący się w preparaty 

mlekozastepcze Agrolak w punktach dilerskich Agrocentrum.
4. Pracownicy punktów dilerskich obowiązani są w okresie trwania promocji do 

poinformowania swoich klientów o jej zasadach oraz do ekspozycji w widocznym punkcie 
materiałów towarzyszących promocji.

5. Promocja może zakończyć się wcześniej, z chwilą wyczerpnia nagród, o czym punkty 
dilerskie poinformuje Organizator.

6. Nagrodą za udział w promocji jest wysokiej jakości prestarter dla cieląt Smakuś w ilości 1 
worek o masie 25 kg wydawany bezpłatnie.

7. Nagrodę otrzyma każdy z uczestników, który w okresie trwania promocji zakupi dowolne 5 
worków preparatu mlekozastępczego Agrolak z wykazu zamieszczonego w punkcie 11.

8. W okresie trwania promocji do każdego worka klient otrzyma bezpłatnie naklejkę, których 
gromadzenie ułatwi karta promocyjna dołączana w punkcie dilerskim do pierwszego 
zakupu.

9. Wydanie nagrody nastąpi w punkcie dilerskim, w którym kupowano preparaty w okresie 
promocji, po zwrocie karty z pięcioma (1 worek Smakusia) lub dziesięcioma (2 worki 
Smakusia) naklejkami.

10. Odbiór nagród będzie możliwy w punktach dilerskich do 31.08.2020 r.
11. Preparaty mlekozastępcze objęte promocją:

Agrolak 1 
Agrolak Excellent 
Agrolak Komfort 
Agrolak Len 

12. Minimum logistyczne dla punktów dilerskich wynosi 200 kg dla każdego z preparatów 
Agrolak oddzielnie. 



13. Promocyjne opakowania prestartera Smakuś będą wydane  z magazynu łącznie z 
preparatami Agrolak w ilości 1 worek do 5 worków Agrolaku w cenia dla Dilera 1 zł/worek 
prestartera opisanego na fakturze “prestarter Smakuś promocja”. 

§3. Ochrona danych osobowych

1. Promocja nie przewiduje  konieczności ujawniania danych osobowych.

                                                               §4. Reklamacje

1.  Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej Promocji powinny być składane 
Organizatorowi za  pośrednictwem punktu dilerskiego, biorącego udział w promocji.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane punktu dilerskiego 
zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.

3. Organizator Promocji rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, 
       w terminie do 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. Organizator Promocji odpowie na złożoną reklamację w takiej samej formie, w jakiej 

otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.

§5. Postanowienia końcowe

1.  Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
2. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona wobec Uczestnika do wysokości 

wartości nagrody, do której Uczestnik jest uprawniony.
3. Wszelkie spory będą rozpatrywane przez Sądy Powszechne właściwe dla siedziby 

Organizatora.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie 

mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w 
szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
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