Regulamin udzielania rabatów za zakup
odmian nasion kukurydzy marki DEKALB
w ramach programu „PROMOCJA
PREMIUM”
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POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1

Organizatorem programu udzielania rabatów za zakup odmian nasion kukurydzy DKC
2931, DKC 3050, DKC 3441, DKC 3623, DKC 3939 marki DEKALB
[„Program”] jest przedsiębiorca działający pod firmą Monsanto Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 49, 02-672 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000027649, NIP 526-10-13-151, wysokość kapitału zakładowego
148.421.000,00 złotych, numer telefonu: 48 22 395 65 00, zwana dalej
„Organizatorem”.

1.2

Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3

Uczestnikiem Programu może być każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba
prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [„Uczestnik/cy”],
Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich
rodzin oraz osoby najbliższe. Uczestnikami nie mogą być także pracownicy, w
rozumieniu stosownych przepisów prawa, przedsiębiorstw państwowych w rozumieniu
nadanym temu pojęciu przez ustawę z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach
państwowych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 1384.), jak również członkowie ich
rodzin oraz osoby najbliższe.

1.4

Przez członków najbliższej rodziny osób, o których mowa w pkt. 1.4 powyżej, rozumie
się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.

1.5

Program obejmuję odmiany objęte rabatem, nasiona kukurydzy marki DEKALB,
następujących odmian (odmiany z grupy Premium) : DKC 2931, DKC 3050, DKC
3441, DKC 3623, DKC 3939 oraz odmiany z grupy pozostałe: DKC 3142, DKC, DKC
3790, DKC 3509, DKC 3717, DKC 3415, DKC 3350, DKC 3417, DKC 3568, DKC
3711, DKC 3730, DKC 3642, DKC 3795, DKC 4014, DKC 3969;
[„Produkt/y”].

1.6

Tekst Regulaminu Programu dostępny będzie do wglądu przez cały czas trwania
Programu w siedzibie Organizatora. Na prośbę Uczestnika Regulamin może zostać
przesłany pocztą na adres Uczestnika.

1.7

Uczestnicy mogą dokonywać zakupu Produktu/ów w ramach Programu w okresie od
01.12.2016 r. do dnia 31.05.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.
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ZASADY PROGRAMU

2.1. Celem udziału w Programie Uczestnik powinien:

1

2.1.1

2.1.2

dokonać u Dystrybutora nasion marki DEKALB do dnia 31.05.2015 r. zakupu
co najmniej 60 worków nasion dowolnej odmiany kukurydzy DEKALB, w tym
produkty z grupy Premium objęte promocją: DKC 2931, DKC 3050, DKC
3441, DKC 3623 i DKC 3939. Zamówienie może stanowić mix różnych
odmian, jednak rabat naliczany jest tylko dla odmian objętych promocją.
wraz z przedstawicielem marki DEKALB prawidłowo wypełnić e-kupon
promocyjny ( dostępny jedynie w aplikacji, będącej własnością Monsanto), w
którym zaznaczone zostaną kupione odmiany kukurydzy DEKALB wraz z
liczbą zakupionych worków.

2.2. Do udziału w Programie zostaną zakwalifikowane wyłącznie prawidłowo wypełnione
Kupony. Kupon uważany będzie za prawidłowo wypełniony, o ile będzie zawierać:
2.2.1

następujące dane Uczestnika
-

-

w przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba fizyczna: (tj. Imię i
Nazwisko, adres, kod i poczta, adres e-mail, numer telefonu, NIP,
numer konta bankowego, nazwa banku, adres banku, SWIFT, FCPA,
PESEL, nazwę właściwego Urzędu Skarbowego, źródło zakupu)
w przypadku, gdy Uczestnikiem jest jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna: (tj. Nazwa
firmy, adres, kod i poczta, adres e-mail, numer telefonu, NIP, numer
konta bankowego, nazwa banku, adres banku, SWIFT, FCPA, źródło
zakupu)

2.2.2

Zaznaczoną nazwę odmiany kukurydzy marki DEKALB wraz z podaną liczbą
zamówionych worków nasion tej odmiany;

2.2.3

Podpisane oświadczenie Uczestnika będącego osobą fizyczną, wyrażające
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów promocji.

2.3. Prawidłowo wypełniony kupon, po zatwierdzeniu wysyłany jest na podany w kuponie
adres e-mail klienta, do przedstawiciela handlowego, który go przygotował oraz do
działu marketingu, który prowadzi promocje.
2.4. Uczestnik, który dokona u Dystrybutora lub w punkcie sprzedaży marki DEKALB
zakupu, o którym mowa w pkt. 2.1.1. oraz potwierdził ten zakup przedstawioną fakturą
(zawierających jedynie nazwy produktów objętych promocją, ilość zakupionych worków
oraz źródło zakupu – dystrybutor/punkt sprzedaży, inne pozycje na fakturze nie mają
wpływu na promocję), otrzyma rabat w wysokości ustalonej zgodnie z niniejszym
Regulaminem.
2.5. W przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba fizyczna: otrzyma Rabat w wysokości 86,5
PLN za każdy worek nasion Produktu. Kwota zawiera wartość podatku (zg. z ust.
PDOF), jaką należy odprowadzić do stosownego Urzędu Skarbowego (rabat
podstawowy w wysokości 70 zł + 16,5 zł jako wartość podatku).
2.6. W przypadku, gdy Uczestnikiem jest jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej lub osoba prawna: otrzyma Rabat w wysokości 70 złotych za
każdy worek nasion Produktu.
2.7. Podstawą do wypłaty rabatu będzie przedstawiona faktura zakupu produktów objętych
promocją zawierająca nazwę produktu, ilość zakupionych worków oraz źródło zakupu –
dystrybutor/punkt sprzedaży oraz zachowane etykiety z zakupionych worków ( oryginał
lub zdjęcie)
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2.8. Zamówienie może stanowić mix różnych odmian z grupy Premium oraz z grupy
Odmiany pozostałe. Rabat naliczany jest jednak tylko dla odmian z grupy Premium.
2.9. Aby uzyskać rabat w wysokości 86,5 PLN lub 70 PLN za jeden worek, należy zamówić:
minimalnie 60 worków, maksymalnie 320 worków dowolnych odmian kukurydzy
DEKALB. Rabat naliczany jest natomiast tylko dla odmian objętych promocją.
Uczestnik może otrzymać rabat wielokrotnie.
2.10. Program trwa od 1 grudnia 2016 do 31 maja 2017 r., lub do wyczerpania zapasów
odmian objętych promocją.
2.11. Kwota rabatu wyliczona w e-voucherze oraz potwierdzona poprzez okazane
dokumenty zakupu będzie bezpośrednio wypłacana przez Organizatora na konto
klienta wskazane na kuponie w terminie do 31 sierpnia 2017 r. Na podstawie danych
zawartych w e-kuponie wystawiana będzie nota księgowa, na podstawie której
dokonywane będą wypłaty
2.12. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, czy Uczestnik spełnia wszystkie
warunki określone w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z
udzieleniem Rabatu, do czasu wykazania przez Uczestnika, iż spełnił on takie warunki.
2.13. Przekazane Kupony nie podlegają zwrotowi.
2.14. Rabat nie może być łączony z innymi promocjami oferowanymi przez Partnera
Programu.
3. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
3.1. Wszelkie reklamacje z tytułu Programu, mogą być składane na adres Organizatora
wskazany w pkt 1.1 niniejszego Regulaminu, na piśmie, przez cały czas trwania
Programu, ale nie później niż w terminie do dnia 30.06.2017 r.
3.2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora,
wskazany w pkt 1.1 niniejszego Regulaminu.
3.3. Organizator, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy
zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje, zgłaszającego o zajętym stanowisku,
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
3.4. Wszelkie ewentualne spory związane z niniejszym Programem Strony będą się starały
rozstrzygnąć w sposób polubowny. W przypadku, gdyby nie doszło do polubownego
rozwiązania sporu, spory rozstrzygane będą przez sąd.
4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROGRAMU
4.1

Dane osobowe osób fizycznych - Uczestników Programu będą zbierane i przetwarzane
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z
2014, poz. 1182) w celach związanych z Programem. Administratorem danych
osobowych jest Organizator. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich
danych osobowych oraz ich poprawiania lub zmiany, a także żądania ich usunięcia.
Uczestnictwo w Programie, a tym samym podanie danych osobowych w celu jego
realizacji, jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak warunkiem wzięcia
udziału w Programie.

4.2

Uczestnik Programu może też udzielić zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych również w innych celach Organizatora wskazanych na Kuponie.
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4.3

Ponadto, Uczestnik Programu może udzielić zgody na wykorzystanie jego adresu
elektronicznego do celów komercyjnych, w szczególności na otrzymywanie
niezamówionych informacji handlowych za pośrednictwem Internetu.

5.

ODPOWIEDZIELNOŚĆ

5.1

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania Rabatu z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

5.2

Odpowiedzialność z tytułu realizacji Rabatu spoczywa na Organizatorze.

6.

INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie
nienaruszających podstawowych zasad Programu. Zmiany w Regulaminie nie mogą
naruszać praw nabytych przez Uczestników.
6.2. Materiały reklamowo-promocyjne mają charakter informacyjny, wiążącą moc mają
postanowienia Regulaminu.
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