



REGULAMIN – Promocja „ Wiosenna obniżka cen”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji „Wiosenna
obniżka cen” , zwanej dalej Promocją
2.
Organizatorem Promocji jest: „Agro-Sieć” Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie
(86-200) przy ul. Przemysłowej 6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000135966, posiadająca kapitał
zakładowy w wysokości 748.000 zł, NIP 8751391040 oraz REGON 871212466, zwana
dalej Organizatorem.
3.
Promocja będzie trwać od 1 kwietnia do momentu wyczerpania zapasów
produktów określonych w Promocji. O zakończeniu Promocji Organizator powiadomi
Klienta na stronie www.agrosiec.pl
4.
Szczegółowe zasady Promocji oraz warunki uczestnictwa, , jak również czas
jej trwania określa niniejszy regulamin, który dostępny jest na naszej stronie
internetowej: www.agrosiec.pl
5.
Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j.: Dz. U 2016 poz. 471 zm).
6.
Prawidłowy przebiegi Promocji zapewnia Organizator.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Uczestnikami niniejszej promocji mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne ,które
w wyznaczonym terminie dokonają zakupu objętego zasadami promocji.
2. Uczestnikami mogą być pracownicy firmy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

§3
ZASADY PROMOCJI

1. Udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki Promocji określone
niniejszym regulaminem.
2. Uczestnik Promocji dokonuje zakupów produktów:

- TRAWN 15 kg lub TRAWN 10 kg lub TRAWN 2,5 kg lub SALVA 15 kg lub
SALVA 10 KG lub SALVA 2,5 kg lub IGLAK 15kg lub IGLAK 10 kg lub
IGLAK 2,5 KG
3. Przy zakupie wyżej wymienionych produktów, każdy klient otrzymuje 15 %
rabatu od ceny wyjściowej.
3. Produkty promocyjne sprzedawane są według powyższych zasad do wyczerpania
zapasów u Organizatora.
.
§6
Postanowienia końcowe
1.
Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w
czasie trwania Promocji. Zmiany regulaminu obowiązują co do zgłoszeń nadesłanych po
wejściu w życie zmian.
2.
W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie, Organizator każdorazowo
zawiadomi o nich Uczestników poprzez udostępnienie zmienionego regulaminu na stronie
internetowej .
3.
Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają charakter
wyłącznie informacyjny.
4.
Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie www.agrosiec.pl
5.
Wszelkie ewentualne spory dotyczące Promocji podlegają rozstrzygnięciu przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

