REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „2020 Hyvido 11 j.s. w cenie 10 j.s.”

pkt 1
Organizatorem Akcji promocyjnej pod nazwą „Hyvido 11 j.s. w cenie 10 j.s.” (dalej jako „Akcja Promocyjna”) jest
Syngenta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017224 (dalej jako
„Organizator” lub „Syngenta”).

pkt 2
Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) prowadzi działalność rolniczą, rozumianą, jako działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie produkcji
roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej i w jej ramach uprawia jęczmień
ozimy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma w jej granicach swoją siedzibę lub adres zamieszkania,
b) jest odbiorcą końcowym produktów sygnowanych marką Syngenta, o których mowa w ppkt c,
c) zakupi w terminie od 15 czerwca do 15 października 2020 w autoryzowanym punkcie sprzedaży Syngenta
10 jednostek siewnych lub wielokrotność 10 jednostek siewnych odmian mieszańcowych jęczmienia
Syngenta, to jest: SY GALILEOO, TOREROO, WOOTAN, SY BARACOODA

pkt 3
Każdorazowy zakup przez Uczestnika Akcji Promocyjnej 10 jednostek siewnych określonych w pkt 2 ppkt c) w okresie
trwania Akcji Promocyjnej uprawnia do jednoczesnego zakupu dodatkowej jednej jednostki siewnej danej odmiany
w cenie 1 zł.

pkt 4
1. Syngenta zastrzega sobie możliwość indywidualnego rozpatrywania poszczególnych przypadków zgłoszonych w
ramach Akcji Promocyjnej.
2. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy Syngenta.Polska@SYNGENTA.COM lub tradycyjną pocztą
bezpośrednio na adres Organizatora wskazany w pkt 1.
3. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające przesłanie odpowiedzi na reklamację oraz opis zdarzenia
będącego jej podstawą.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
5. Klient może dokonać zakupów Produktów promocyjnych w dowolnym punkcie handlowym sprzedającym te
produkty, zlokalizowanym na terenie Polski. Zakupy poszczególnych Produktów promocyjnych nie muszą być
dokonane w tym samym punkcie handlowym.
6. Akcja promocyjna ważna do wyczerpania zapasów.

pkt 5
1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie oraz do odwołania Akcji Promocyjnej.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, u Przedstawiciela Syngenta Polska Sp. z o.o. na oraz na stronie
www.syngenta.pl.

Syngenta Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem KRS: 0000017224 w Sądzie
Rejonowym dla M. ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer NIP: 522-25-48-445. Adres spółki: ul. Szamocka 8,
01-748 Warszawa.

