Regulamin Realizacji Kuponów Rabatowych Mospilan -15%
zwany dalej „Regulaminem”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad akcji promocyjnej polegającej
na możliwości skorzystania z Kuponów Rabatowych Mospilan -15%, (dalej jako: „Promocja”),
warunków uczestnictwa w Promocji oraz warunków korzystania z promocyjnych warunków
sprzedaży insektycydu Mospilan SP 20 nabywanego przez Uczestnika Promocji w okresie jej
obowiązywania.
2. Organizatorem Promocji jest SUMI AGRO POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, dla której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026416, NIP: 5261002176, REGON:
010728745, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny wiążący dokument regulujący zasady przeprowadzenia
Promocji. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe, mają jedynie
charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy roszczeń.
§ 2. ZASADY PROMOCJI
1.

Promocja trwa od 20 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 11 poniżej.

2.

Organizatorowi przysługuje prawo zakończenia Promocji w każdym czasie. W takim wypadku
Promocja kończy się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej:
www.sumiagro.pl/MospilanTour.

3.

Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być wyłącznie pełnoletnia osoba
fizyczna, mająca miejsce zamieszkania i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu
gospodarstwie rolnym lub będąca właścicielem lub współwłaścicielem gospodarstwa rolnego lub
prowadząca działy specjalne produkcji rolnej, która w okresie obowiązywania Promocji spełni
wymogi wzięcia udziału w Promocji, o których mowa w Regulaminie. Uczestnikiem może być
również pełnoletnia osoba fizyczna, współpracująca z osobami, o których mowa powyżej, będąca:
małżonkiem, dzieckiem własnym, dzieckiem drugiego małżonka, dzieckiem przysposobionym,
rodzicem, macochą, ojczymem, osobą przysposabiającą, o ile pozostaje z osobami, o których
mowa powyżej we wspólnym gospodarstwie domowym i jednocześnie współpracuje przy
prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej,
spełniająca warunki udziału w Promocji.

4. Uczestnikami Promocji nie mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie
sprzedaży środków ochrony roślin. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele
Organizatora, jak również członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych,
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zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
5. W ramach Promocji Organizator wydaje Kupony Rabatowe, opatrzone naklejką z hologramem
oraz datą wydania, uprawniające ich posiadacza do uzyskania jednorazowego rabatu na zakup
insektycydu Mospilan SP 20 na warunkach określonych w Regulaminie. Wzór Kuponu Rabatowego
stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
6.

Kupon Rabatowy można otrzymać podczas wydarzeń promocyjnych organizowanych przez
Organizatora w okresie Promocji, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Wydarzenia promocyjne będą
odbywać się w punktach sprzedaży produktów Organizatora, wymienionych w Załączniku nr 1
do Regulaminu. Kupon Rabatowy jest ważny w ciągu 5 dni od daty wydania, tj. od daty na nim
wskazanej, i upoważnia do wykorzystania go jednorazowo, podczas jednej transakcji zakupu.

7. Warunkami udziału w Promocji są:
a. posiadanie ważnego jednorazowego Kuponu Rabatowego,
b. nabycie przez Uczestnika w okresie trwania Promocji i w okresie ważności posiadanego
Kuponu Rabatowego (zgodnie z datą wskazaną na kuponie) insektycydu Mospilan SP 20
w dowolnych opakowaniach, w ramach jednej transakcji.
8. Uczestnik spełniający warunki opisane w ust. 7 powyżej może skorzystać z jednorazowego rabatu
na zakup insektycydu Mospilan SP 20 w wysokości 60 zł w stosunku do ceny 1 kg środka. Uczestnik
może nabyć w ramach Promocji nie więcej niż 30 kg insektycydu. W przypadku nabycia ilości
mniejszej lub większej niż 1 kg Mospilan SP 20 rabat będzie naliczony proporcjonalnie. Przykładowo
w przypadku nabycia 600 g środka Uczestnik może skorzystać z rabatu w wysokości 36 zł, natomiast
w przypadku nabycia 1,2 kg Uczestnik może skorzystać z rabatu w wysokości 72 zł.
9. Kupon Rabatowy może zostać wykorzystany w tym samym punkcie sprzedaży produktów
Organizatora, w którym Użytkownik go otrzymał podczas wydarzenia promocyjnego.
10. Kupon Rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
11. W przypadku wyczerpania zapasów produktów w danym punkcie sprzedaży, Uczestnikowi nie
przysługuje żądanie sprowadzenia produktów z innego punktu sprzedaży lub dostarczenia
produktu przez Organizatora. W przypadku wyczerpania zapasów produktu promocyjnego
Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o jego wydanie lub wypłatę ekwiwalentu stanowiącego
jego równowartość.
12. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją treści niniejszego Regulaminu, w tym w zakresie
przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w związku z realizacją Promocji.
13. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
§ 3. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail:
biuro@sumiagro.pl w terminie do 14 czerwca 2022 roku.
2. Zgłoszenie reklamacyjne związane z przeprowadzeniem Promocji powinno zawierać imię
i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację, dokładny adres do korespondencji, adres e-mail

strona 2 z 5

oraz telefon kontaktowy, a także dokładny opis przyczyny i okoliczności stanowiących podstawę
do zgłoszenia reklamacji.
3. Organizator rozpatruje reklamację związaną z przeprowadzeniem Promocji, a następnie o jej
wynikach informuje osobę zgłaszającą reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania
zgłoszenia reklamacji.
§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z Promocją
jest SUMI AGRO POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000026416, NIP: 5261002176, REGON: 010728745 (Organizator),
adres poczty elektronicznej: biuro@sumiagro.pl.
2. Dane osobowe Uczestników promocji mogą być przetwarzane:
a. w związku z realizacją i weryfikacją poprawności realizacji Promocji,
b. w zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia
wzajemnych roszczeń, rozpatrzenia reklamacji
– w obu tych przypadkach podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące z Administratorem, biegli
rewidenci, podmioty dostarczające rozwiązania informatyczne.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację
wskazanych w ust. 2 celów.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Administratora Uczestnik ma:
a. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania,
b. prawo do niesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jego danych – w związku z jego
szczególną sytuacją,
c. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli Uczestnik
uzna, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem.
6. Uczestnik może skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 5 pkt a-b, poprzez przesłanie
stosownego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub na adres
e -mail: biuro@sumiagro.pl.
7. Źródłem danych osobowych Uczestników w przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a powyżej,
są podmioty prowadzące punkty sprzedaży produktów Organizatora, w których Uczestnicy
zrealizują Kupon Promocyjny, i w związku z transakcją zakupu zostaną wystawione dokumenty
księgowe obejmujące wskazanie danych osobowych. Źródłem danych osobowych Uczestników
w przypadkach wystąpienia przez Uczestnika z reklamacją lub roszczeniami wobec Organizatora,
jest sam podmiot danych osobowych (Uczestnik).
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8. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartej wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołującej skutki prawne
lub w podobny sposób wpływającej na Uczestnika.
9. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich, znajdujących się poza
obszarem EOG.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją treści Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji bez podania
przyczyny. Ogłoszenie o zmianie Regulaminu zostanie podane do wiadomości na stronie
internetowej Organizatora: na www.sumiagro.pl/MospilanTour z wyprzedzeniem wynoszącym co
najmniej trzy dni kalendarzowe. Powyższe postanowienie nie wpływa na możliwość
wcześniejszego zakończenia Promocji przez Organizatora, o którym mowa w § 2 ust. 2 zdanie
pierwsze i drugie.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
LISTA PUNKTÓW SPRZEDAŻY BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROMOCJI
Nazwa sklepu
GACH-AGRO Natalia Gach
Hurtownia Rolno-Ogrodnicza INAGRI Sp. z o.o.
"JANO" FHU RENATA STYPEREK
Centrum Ogrodnicze BEDNAR Agnieszka Bednarek
Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna
"OSKAR" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Nowakowska Anna
Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa "U Andrzeja"
BORYNA
Sklep Ogrodniczy DAM-SAD
Delta Adam Jaworski
Firma Handlowo-Usługowa „Wilkołaziak”
Firma Handlowa "Sadex"

Adres
ul. Za Odrą
Lubanów 39A
ul. Jesienna 2
Kłębowiec 23
ul. Za Dworcem 2a

Miejscowość
47-330 Zdzieszowice
98-235 Lubanów
63-100 Nochowo
78-600 Wałcz
77-400 Złotów

Paprocin 17
Mrozy 176 b
Stare Olszyny 9
Nowy Miedzechów 11
Janówek 39
Wilkołaz Trzeci 92
Okalina-Wieś 22

62-610 Sompolno
83-340 Sierakowice
09-142 Załuski
05-604 Jasieniec
05-600 Grójec
23-212 Wilkołaz Trzeci
27-500 Opatów

Załącznik nr 2 do Regulaminu
WZÓR KUPONU RABATOWEGO
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