ANEKS nr 1
DO REGULAMINU PROMOCJI
TIMAC FARMER CLUB
Kampania: Zakotwicz się w pewny plon 2022

§ 1. Produkty Premiowane
1. W ramach Kampanii Zakotwicz się w pewny plon 2022 premiowane jest zamówienie
od Organizatora za pośrednictwem Doradcy Techniczno Handlowego Timac Agro
Polska Sp. z o.o. i nabycie od Organizatora lub dystrybutora realizującego zamówienie,
następujących produktów przez niego oferowanych:
Standardowych nawozów granulowanych (duża granula):
PHYSIOMAX 975, PHYSACTIV+ 1, PHYSIO MESCAL G18, PHYSIO-NATUR
PKS 47, EUROFERTIL TOP 35 NP, EUROFERTIL TOP 49 NPS, EUROFERTIL
TOP 51 NPK, TOPPHOS NP 15 20 NPROCESS, SULFAMMO 18 N-PROCESS,
SULFAMMO 23 N-PROCESS, SULFAMMO 30 N-PROCESS, EUROFERTIL 33
N-PROCESS, HYPER TOP PHOS P20, NPK 10 10 10 N-PROCESS (Produkty
Premiowane)
Nawozy mikrogranulowane:
PHYSIOSTART, PINKSTART BORON, GREENSTART
2. Kampanią objęte są wyłącznie te Produkty Premiowane wskazane w § 2.1, które zostaną
zamówione w okresie trwania Kampanii tj. od dnia 10 maja 2022 roku do dnia
15 lipca 2022 roku włącznie, a następnie zakupione przez Uczestnika
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2022 roku. Za datę zamówienia
Produktu Premiowanego uznaje się datę wpisu zamówienia przez Doradcę TechnicznoHandlowego Timac Agro Polska Sp. z o.o. do wewnętrznego systemu ewidencji
zamówień, pod warunkiem dokonania przez Uczestnika zakupu produktów objętych
zamówionym Pakietem Promocyjnym.

§ 2. Korzyści/Prawa Uczestnika
1. W ramach niniejszej Kampanii Uczestnik otrzymuje nagrody w zależności od tego,
do której Grupy należy zakupiony Produkt, zgodnie z poniższą tabelą:
Standardowe nawozy granulowane (mikrogranulaty):
Produkt
Produkty Granulowane:
Physiomax 975 i Physactiv+1

Ilość (tony)
12 ton lub więcej

Nagroda
Upust -50 zł/tona na karcie
przedpłaconej

Wszystkie Pozostałe Produkty
Granulowane

12 ton lub więcej

Upust -100 zł/tona na karcie
przedpłaconej

Wszystkie Produkty
Mikrogranulowane

1 tona lub więcej

Upust -1000
fakturze

zł/tona

na

3. W przypadku Produktów Granulowanych Physiomax i Physactiv+1 zakup przez
Uczestnika 12 ton lub większej ilości Produktów powoduje, że w odniesieniu do całego
zamówienia jest przyznawana nagroda w postaci upustu -50 zł/tona na karcie
przedpłaconej PrePaid.
4. W przypadku wszystkich Produktów Granulowanych zakup przez Uczestnika 12 ton
lub większej ilości Produktów powoduje, że w odniesieniu do całego zamówienia jest
przyznawana nagroda w postaci upustu -100 zł/tona na karcie przedpłaconej PrePaid.
5. W przypadku wszystkich Produktów Mikrogranulowanych zakup przez Uczestnika 1
tony lub większej ilości Produktów powoduje, że w odniesieniu do całego zamówienia
jest przyznawana nagroda w postaci upustu -1 000 zł/tona na fakturze.
6. Ilość zakupionych Produktów Premiowanych zostanie zsumowana na dzień 15.07.2022
roku włącznie i wielkość ta stanowiła będzie podstawę do ustalenia rodzaju nagrody.
7. Kwota przyznanych nagród zostanie zaokrąglona w górę do pełnych 10 zł.
8. Uprawnienia nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub nagrody innego
rodzaju. Wszystkie zamówienia Uczestnika z całego okresu promocyjnego dotyczące
Produktów Premiowanych należących do tej samej Grupy podlegają łączeniu.
Uczestnicy Promocji nie mogą przekazywać przysługujących im uprawnień, a także
łączyć między sobą zamówień.

9. Nagroda rzeczowa zostanie dostarczona na koszt Organizatora, w terminie
do 30.09.2022 r., na adres wskazany do dostawy zamówionego towaru.
10. Do czasu zapłaty przez Uczestnika ceny nabycia za zakupione Produkty Premiowane
uprawnienie do zakupu promocyjnego przyznane zostaje warunkowo. Powyższe
oznacza, iż w przypadku braku zapłaty ceny w terminie wskazanym na dokumencie
księgowym lub w umowie albo w przypadku zwrotu towaru bądź odstąpienia
od umowy, Uczestnik nie będzie uprawniony do dokonania zakupu promocyjnego,
a w przypadku wydania którejkolwiek z nagród Uczestnik będzie zobowiązany,
z uwzględnieniem charakteru nagrody, do jej zwrotu bądź zapłaty równowartości jej
wartości w stanie z chwili zakupu.

