REGULAMIN PROMOCJI
Organizator Promocji
Organizatorem Promocji (dalej Promocja) jest Trouw Nutrition Polska sp. z o.o., z siedzibą w Grodzisku
Mazowieckim (05-825), ul. Chrzanowska 21/25, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000086476, posiadająca NIP 5271004320, REGON 010762423, kapitał
zakładowy w wysokości 23.960.500,00 zł. Czynności w ramach Promocji, w tym wynikające z
Regulaminu realizuje w imieniu i na rzecz Organizatora - AdAgri Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (nr
KRS 0000354804).
Uczestnicy Promocji
Promocja przeznaczona jest dla podmiotów, prowadzących działalność rolniczą, niezależnie od formy
organizacyjno-prawnej (dalej jako „Uczestnicy”), które w okresie obowiązywania Promocji dokonają
zakupu towarów objętych Promocją, założą osobiste konto na portalu www.lidermix.pl (dalej jako
Portal) i dokonają czynności określonych w niniejszym regulaminem Promocji (dalej Regulamin).
Czas trwania Promocji
Promocja trwa od 22 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Rozliczenie promocji zostanie zamknięte
31 stycznia 2015 r.
Zasady i warunki Promocji
1. Każdy Uczestnik, który zakupi u wskazanych sprzedawców, co najmniej pięć towarów objętych Promocją
i wpisze na Portalu kody promocyjne zamieszczone na opakowaniach towarów, otrzyma kartę
przedpłaconą zasilaną następnie środkami pieniężnymi przez Organizatora.
2. W okresie trwania Promocji Uczestnik może zakupić dowolną ilość towarów objętych Promocją. Liczba
wprowadzanych kodów nie może przekroczyć pięćdziesięciu w ciągu jednego dnia.
3. Środki, jakimi zasilona zostanie karta przedpłacona stanowić będą iloczyn kwoty 4 zł oraz ilości kodów
promocyjnych zamieszczonych na każdym opakowaniu zakupionego towaru objętego Promocją,
wprowadzonych przez Uczestnika za pośrednictwem Portalu.
4. Kody promocyjne, zamieszczone na opakowaniach towarów objętych Promocją: i) mogą być
wprowadzone wyłącznie jeden raz, ii) nie mogą być przedmiotem obrotu, iii) nie mogą być zbywane
osobom trzecim niezależnie od podstawy prawnej; iv) nie mogą być wpisywane do systemu za
pośrednictwem Portalu na konto innego uczestnika niż nabywca towarów objętych Promocją.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania legalności wejścia Uczestnika w posiadanie kodów
wprowadzonych do systemu za pośrednictwem Portalu i w przypadku niemożności wykazania przez
Uczestnika w jaki sposób wszedł w posiadanie kodów, Organizator zastrzega sobie prawo do
wstrzymania zasilania karty przedpłaconej Uczestnika, do czasu wyjaśnienia.

5. Po upływie każdego miesiąca kalendarzowego (do 10 dnia kolejnego miesiąca), Organizator zasili kartę
przedpłaconą wydaną Uczestnikowi o kwotę należną Uczestnikowi z tytułu kodów promocyjnych
wprowadzonych w poprzednim miesiącu. Operatorem kart przedpłaconych jest EDENRED POLSKA
Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa, KRS 0000116438. Środki zasilone na karcie
przedpłaconej, mogą być wykorzystane przez Uczestnika na dowolny cel.
6. Warunkiem otrzymania karty przedpłaconej jest założenie przez Uczestnika konta osobistego na Portalu
i utrzymywanie go przez cały okres obowiązywania Promocji. Usunięcie konta Uczestnika z Portalu z
powodu naruszenia przez niego przepisów prawa, czy warunków uczestnictwa na Portalu, powoduje
wygaśnięcie prawa do otrzymania po tej dacie zasilenia karty przedpłaconej bez prawa do
odszkodowania.
7. Organizator i inne podmioty realizujące czynności w ramach Promocji w imieniu Organizatora nie
ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z
Regulaminu, w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej, wynikającej z usunięcia jego konta
na Portalu z przyczyn opisanych powyżej. Organizator nie bierze odpowiedzialności za przypadki
naruszenia opakowań towarów objętych Promocją jak również innego rodzaju uszkodzenia opakowań,
powodujących niemożność wprowadzenia kodów.
8. Uczestnik, który jednorazowo zakupi co najmniej cztery towary objęte Promocją w jednym z spośród 80
wyselekcjonowanych punktów sprzedaży, oznaczonych logo Promocji, otrzyma kubek reklamowy z logo
Organizatora, o wartości nie przekraczającej 12 zł brutto, do czasu wyczerpania zapasów kubków u tego
sprzedawcy.
9. Towary objęte Promocją zawarte są w Załączniku numer. 1 do niniejszego regulaminu. Ilość towarów
objętych Promocją jest ograniczona.
10. Kody promocyjne zamieszczone na opakowaniach towarów objętych Promocją mogą być wpisane do
Portalu do dnia 16 stycznia 2015 r. włącznie.
11. Organizator doręczy informację podatkową PIT-8C, chyba że obowiązujące przepisy nie będą tego
wymagać.

Postanowienia końcowe
1. Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na administrowanie i przetwarzanie przez Organizatora Regulaminu,
jego danych osobowych wskazanych w Formularzu, w celach niezbędnych do prowadzenia Promocji, a
także w celach marketingowych i handlowych Organizatora. Zgoda ta jest wyrażona w sposób
dobrowolny poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu, dane osobowe zbierane są poprzez
Formularz. Administratorem danych osobowych na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia
Promocji jest Organizator, a podmiotami uprawnionymi do ich wykorzystania do czynności w ramach
Promocji jest Organizator. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich
aktualizacji, uzupełniania i usuwania, poprzez przesłanie stosownego wniosku w formie pisemnej na
adres siedziby Organizatora.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji. Organizatorowi przysługuje
wyłączne prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie i bez podania przyczyny. O każdej
zmianie Regulaminu oraz o jej wejściu w życie Organizator poinformuje w tej samej formie w jakiej
niniejszym Regulamin został opublikowany.

Załącznik 1
BYDŁO
Nazwa

naklejka promocyjna AO-Mix

naklejka Vivalto

LIDERMIX BIOTIMAX MELASOWANY

tak

tak

LIDERMIX ACTIVE SELEN

tak

tak

LIDERMIX KSM MELASOWANY

tak

LIDERMIX KSM BASIC

tak

LIDERMIX KWK

tak

LIDERMIX KWT

tak

LIDERMIX KAROT

tak

LIDERMIX KWZ

tak

LIDERMIX BO

tak

LIDERMIX C

tak

LIDERMIX BIO-BUFOR

tak

LIDERMIX BIO-BUFOR ORGANIC

tak

LIDERMIX VIVALTO LAC

tak

tak

LIDERMIX VIVALTO HEPA

tak

tak

LIDERMIX VIVALTO BUFOR

tak

tak

TRZODA
Nazwa

naklejka promocyjna AO-Mix

std LIDERMIX ACTIVE PW 4% TOP

tak

std LIDERMIX ACTIVE PW 4%

tak

std LIDERMIX ACTIVE T 2,5%

tak

std LIDERMIX ACTIVE TU 2,5%

tak

std LIDERMIX ACTIVE LK 4%

tak

std LIDERMIX ACTIVE LP 2,5%

tak

LIDERMIX ACTIVE PW 4% PRESAN

tak

LIDERMIX ACTIVE TU 2,5% PRESAN

tak

LIDERMIX ACTIVE PW TOP 4% PRESAN

tak

LIDERMIX ACTIVE T 2,5 % PRESAN

tak

PORKOVITAL T-85 2 %

tak

PORKOVITAL L-86 2%

tak

PORKOVITAL T-220 2,5 %

tak

PORKOVITAL T- 485 SANGROVIT 5 %

tak

PORKOVITAL PW- 484 6 %

tak

PORKOVITAL L-486 PLUS DROŻDŻE 5 %

tak

PORKOVITAL T-174 2%

tak

DRÓB
nazwa

naklejka promocyjna AO-Mix

LIDERMIX® DKA-s E Fito 2,5 %

tak

LIDERMIX® DKA-g E Fito 2,5 %

tak

LIDERMIX® DKA-f E Fito 2%

tak

LIDERMIX® DKM-1 KE Fito 4%

tak

LIDERMIX® DKM-2 KE Fito 3%

tak

LIDERMIX® DKM-1 E Fito 4%

tak

LIDERMIX® DKM-2 E Fito 3%

tak

LIDERMIX® DJ Kol E Fito 2,5%

tak

LIDERMIX® DJR E Fito 2,5%

tak

LIDERMIX® IB - s E Fito 2%

tak

LIDERMIX® IB - g 1 E Fito 2%

tak

LIDERMIX® IB - g 2 E Fito 2%

tak

LIDERMIX® IB - f E Fito 2%

tak

LIDERMIX® KG 3- 2,5 %

tak

LIDERMIX® G-1 2%

tak

LIDERMIX® G-2 2%

tak

LIDERMIX® G-N 2%

tak

tak

