Regulamin
§1
Regulamin dotyczy akcji marketingowo-sprzedażowej w postaci możliwości
przetestowania działania maszyny Vaderstad.
§2
Organizatorem akcji jest:
Agro-Sieć Maszyny sp. z o. o. z siedzibą w Chełmnie
adres: ul. Magazynowa 2, 86-200 Chełmno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446243, NIP:
8751555240, REGON: 341365743, kapitał zakładowy 8.450.000,00 zł
zwana dalej Organizatorem.
§3
Akcja ma na celu poszerzenie potencjalnego rynku dla określonych modeli maszyn
Vaderstad, a mianowicie:
 modelu Spirit R 300S,
 modelu Spirit ST 400S,
 modelu Tempo TPV 12, dalej powoływane jako Maszyna lub Maszyny.
Modele te zostały wskazane w materiale informacyjnym przesłanym do potencjalnych
uczestników akcji. Cel akcji ma zostać osiągnięty poprzez udostępnienie przedsiębiorcom dla
potrzeb przetestowania wymienionych powyżej Maszyn na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
§4
W celu wzięcia udziału w akcji przedsiębiorca winien dokonać zgłoszenia swojego
udziału w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. Zgłoszenie to winno być dokonane poprzez
przesłanie stosownego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu w
formie elektronicznej na adres e-mail: maszyny@agro-siec.pl lub ustnie kontaktując się z
numerem telefonu +48 664-144-575, przy czym w przypadku zgłoszenia telefonicznego
wymagane jest potwierdzenia zgłoszenia na piśmie poprzez wypełnienie i dostarczenie
formularza zgłoszeniowego określonego w §5 w terminie do 30 kwietnia 2018 r. Organizator
nie ogranicza limitu zgłoszeń, przy czym każdy potencjalny uczestnik akcji może dokonać
zgłoszenia jednokrotnie.
§5
Zgłoszenie będzie uważane za ważne tylko w przypadku prawidłowego wypełnienia
formularza z jednoczesnym potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem oraz wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych. Uczestnik nie może dokonywać zmian w treści
formularza poza miejscami do tego wskazanymi. Formularz będzie dostępny wraz z
Regulaminem na stronie internetowej wskazanej w §13 w formacie umożliwiającym jego
elektroniczne uzupełnienie i/lub wydruk, jako załącznik do niniejszego Regulaminu.
§6

Po upływie terminu do dokonania zgłoszenia określonego w §4 niniejszego Regulaminu
Organizator w drodze losowania wybierze Uczestników mogących przystąpić do testowania
Maszyny.

§7
Organizator poinformuje telefonicznie wylosowanych Uczestników o ich wyborze pod
numer wskazany w treści zgłoszenia w terminie 3 dni od losowania. Organizator będzie się
kontaktował jedynie z wybranymi zgodnie z §6 Uczestnikami akcji.
§8
1. Wylosowani Uczestnicy są uprawnieni do przetestowania działania Maszyn. Uczestnikowi
nie przysługuje możliwość zamiany powyższego uprawnienia na inne, w tym na świadczenie
pieniężne.
2. W przypadku odstąpienia od udziału w akcji przez Uczestnika w jego miejsce wylosowany
będzie inny Uczestnik na takich samych zasadach.
3. Przez uprawienie wskazane w ust. 1 powyżej, tj. przetestowanie działania Maszyny rozumie
się przeprowadzenie przez Organizatora ogólnodostępnego pokazu na wskazanym przez
Uczestnika, należącym do niego obszarze ziemi przeznaczonym pod uprawę i klasyfikowanym
w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Organizator zastrzega sobie prawo do
oceny właściwości gruntu względem przeprowadzenia pokazu oraz odmowy przeprowadzenia
na wskazanym przez Uczestnika gruncie pokazu w przypadku, gdy w ocenie Organizatora nie
spełnia on wymogów Organizatora dla potrzeb pokazu. W trakcie pokazu Maszyna będzie
obsługiwana przez oddelegowanego do prowadzenia pokazu przedstawiciela Organizatora. W
celu przeprowadzenia ogólnodostępnego pokazu Uczestnik wyrazi pisemną zgodę na jego
przeprowadzenie oraz na wstęp osób trzecich na jego nieruchomość w trakcie pokazu.
Organizator zapewni niezbędne środki bezpieczeństwa w trakcie przeprowadzania pokazu.
Pokazy będą przeprowadzane do dnia 30 maja 2018 r.
§9
W celu przeprowadzenia pokazu Organizator zapewnia niezbędny do jego
przeprowadzenia sprzęt. Pokaz może odbyć się na obszarze maksymalnie do 5 ha. Uczestnik
ponosi koszty dokonanego we własnym zakresie zakupu materiału siewnego oraz paliwa do
ciągnika obsługującego Maszynę.
§10
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za efekt siewu przeprowadzonego w czasie
pokazu ani za jakość materiału siewnego użytego w celu przeprowadzenia pokazu.
Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu przeprowadzonego pokazu ani
wykonanego siewu, a w szczególności jakiekolwiek roszczenia względem wielkości czy
jakości plonów.

§11
Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia pokazu u
wylosowanego Uczestnika oraz wyboru w jego miejsce innego na zasadach określonych w §6

bez podania przyczyny. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne
roszczenie względem Organizatora, a nawet gdyby takowe powstało, Uczestnik zrzeka się go
w momencie zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
§12
Dane osobowe przesłane Organizatorowi przez Uczestników będą wykorzystane
jedynie w celu przeprowadzenia akcji objętej niniejszym Regulaminem oraz nie będą
udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
§13
Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.agro-siec.pl/testuj-vaderstad
przez cały okres trwania akcji z możliwością jego pobrania w formacie pdf.

§14
Niezapoznanie się przez Uczestnika z niniejszym Regulaminem pozostaje bez wpływu
na zakres jego zastosowania względem tego Uczestnika. Wszelkie negatywne konsekwencje
niezapoznania się z Regulaminem obciążają jedynie Uczestnika.
§15
W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostały uznane za
niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

