
Zdobywaj punkty 
i wygrywaj magrody!

AGROSFERA
2021/2022

P R O G R A M  L O J A L N O Ś C I O W Y

www.agrosiec.pl



Agro-Sieć Sp. z o.o. to polska firma rodzinna, zbudowana z pasji i miłości  do 
rolnictwa przez Janinę i Piotra Madej.  
Od ponad 30  lat z sukcesem prowadzimy kompleksową obsługę producentów 
rolnych w zakresie:
• profesjonalnej dystrybucji środków ochrony roślin, nawozów, nasion, pasz  
   oraz sprzedaży paliwa,
• skupu płodów rolnych, 
• techniki wykonywania zabiegów polowych,
• doradztwa agrotechnicznego.
Agro-Sieć Sp. z o.o. współpracuje wyłącznie z renomowanymi producentami 
chemicznymi i nawozowymi, dostarczając rolnikom produkty najwyższej jako-
ści oraz nowoczesne rozwiązania dedykowane do Państwa upraw.

AGROSFERA 2021/2022  to wyjątkowy program lojalnościowy, dedykowany 
dla klientów Agro-Sieci, których chcielibyśmy nagrodzić i wyróżnić za efektyw-
ną współpracę.  
Program polega na premiowaniu zakupów Produktów Promocyjnych dostęp-
nych w centrali i punktach handlowych Agro-Sieci w terminie  
od 1.03.2021 roku do 31.12.2022 roku.

www.agrosiec.pl



KUKURYDZA
KAŻDE WYDANE 8000 ZŁ NA PRODUKTY 
OZNACZA ZDOBYCIE 1 PUNKTU.

RZEPAK
KAŻDE WYDANE 8000 ZŁ NA PRODUKTY 
OZNACZA ZDOBYCIE 1 PUNKTU.

NASIONA KUJAWSKIE
KAŻDE WYDANE 9000 ZŁ NA PRODUKTY 
OZNACZA ZDOBYCIE 1 PUNKTU.

NAWOZY DOLISTNE
KAŻDE WYDANE 4000 ZŁ NA PRODUKTY 
OZNACZA ZDOBYCIE 1 PUNKTU.

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
KAŻDE WYDANE 10 000 ZŁ NA PRODUKTY 
OZNACZA ZDOBYCIE 1 PUNKTU.

Zbieraj punkty  
i zdobywaj nagrody!
Kategorie produktów promocyjnych



Bon zakupowy do 
Agro-Sieć Sp. z o.o. 
o wartości 250, 
500 i 1000 zł.

Voucher do SPA 
na weekend dla 
dwóch osóbBon paliwowy  

do wykorzystania 
na stacjach Orlen 
o wartości 500 zł,

Wycieczka zagraniczna  
dla jednej osoby

 10 punktów

5, 10 lub 20 punktów

28 punktów

120 punktów

Katalog naród 
AGROSFERA 2021/2022

1000 zł
Bon na produkty Agro-Sieci 

www.agrosiec.pl

500 złBon na produkty Agro-Sieci 

www.agrosiec.pl

250 zł
Bon na produkty Agro-Sieci 

www.agrosiec.pl Voucher na weekend w SPA dla dwóch osóbVoucher na weekend 

w SPA dla dwóch osób

www.agrosiec.pl



R

Polska Firma Już od 30 lat 
łączymy pokolenia 
pasją do rolnictwa!



Chełmno

Krotoszyn

Jabłonowo Pomorskie

Drobin

Kwidzyn

Łasin

Garbno
Upałty Małe

Malbork

Piła

Łyskowo

www.agrosiec.pl

Oddziały 
Agro-Sieć Sp. z o.o.

Agro-Sieć Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 6
86-200 Chełmno
tel. 56 677 04 60
kom. 664 144 500
sekretariat@agrosiec.pl

Sklep Firmowy
ul. Przemysłowa 6
86-200 Chełmno
tel. 56 677 04 80
sklep@agrosiec.pl

www.agrosiec.pl

Zapraszamy do  naszych oddziałów!

Zapraszamy do naszych 
social mediów:



DANE UCZESTNIKA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 
AGROSFERA 2021/2022

Imię*

Nazwisko*

Nazwa gospodarstwa*

NIP*

Ulica*

Numer domu*

Numer lokalu*

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Telefon kontaktowy*

Adres e-mail*

Gospodarstwo rolne*

1*

2*

 

Formularz zgłoszeniowy do programu lojalnościowego AGROSFERA 2021/2022

1* prowadzone przez osoby fizyczne, nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej.  
2*prowadzone przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zapoznałam/-em się z zasadami Programu lojalnościowego ,,AGROSFERA 2021/2022” zawartymi w Regulaminie, akceptuję jego treść i wyrażam zgodę na udział w tym Programie*

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych (w tym gromadzonych) w związku z Programem ,,AGROSFERA 2021/2022” jest Organizator tj.: Agro-Sieć Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 6, 86-200 Chełmno, NIP: 8751391040, REGON: 
871212466, KRS: 0000135966, Sąd rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 748 000 zł. Podanie przez Uczestnika Programu  danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Programie. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i obsługi Programu ,,AGROSFERA 2021/2022” oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Agro-Sieć Sp. z o.o. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu  rejestracyjnym -  w celu  udziału  w Programie ,,AGROSFERA 2021/2022” oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych 
przez Agro-Sieć Sp. z o.o.*

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych zawartych w formularzu: adresu e-mail oraz numeru telefonu  do celów związanych z przesyłaniem mi informacji handlowych i marketingowych przez Agro -Sieć Sp. z o.o. za pomocą 
środków komunikacji słownej i elektronicznej

Oświadczenie:¹)  

oświadczam, że nagroda otrzymana w ramach programu lojalnościowego „Agrosfera” będzie stanowić dla mnie przychód z prowadzonej działalności gospodarczej.

oświadczam, że nagroda otrzymana w ramach programu lojalnościowego „Agrosfera” nie będzie stanowić dla mnie przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej.

* Pola obowiązkowe  
¹) W przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi, biorącymi udział w Programie w charakterze konsumentów, wartość świadczeń wchodzących w skład Programu stanowiących nagrodę jest zwolniona z podatku dochodowego od 
osób fizycznych na podstawie i w zakresie wynikającym z artykułu 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U.2020., poz. 1426 z późn. zm.). W przypadkach nie objętych zwolnieniem, 
o którym mowa w zdaniu 1, Uczestnikom będących osobami fizycznymi, biorącymi udział w Programie w charakterze konsumentów, przysługuje dodatkowa nagroda pieniężna, która to nagroda zostanie pobrana z przeznaczeniem na poczet 
podatku dochodowego od osób fizycznych. Wartość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości nagrody przyznanej zgodnie z pkt. 4 § 4 Regulaminu. Uczestnik zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega 
wypłacie na jego rzecz, lecz jest w całości przekazywana przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego z tytułu otrzymania nagrody, właściwemu urzędowi skarbowemu w odnie-
sieniu do tego podatku.

W przypadku Uczestników nie będących konsumentami Nagroda, stanowi przychód z działalności gospodarczej Uczestnika, podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbo-
wym ciąży w takim przypadku na Uczestniku Programu.
Regulamin na stronie: www.agrosiec.pl 

.............................................................................................
Data, Miejsce, Podpis Uczestnika



Rejestruj się, 
zdobywaj punkty 

i wygrywaj!


