
REGULAMIN PROMOCJI „Zakupy z AGROMASZ” 

  

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej 
dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Zakupy z AGROMASZ”. 

2. Promocja jest organizowana przez AGROMASZ SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w 
Domaradzu, 36-230 Domaradz, Domaradz 774A, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000252725, której akta rejestrowe 
prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, REGON: 180108249, NIP: 6861607468, kapitał zakładowy 
50 000,00 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie 
fundatorem nagród przyznanych w Promocji. 

3. Promocja odbywa się w sklepie stacjonarnym: AGROMASZ SERWIS Sp. z o.o., 36-
230 Domaradz 774 a (dalej zwanego ”Sklepem”). 

4. Promocja obowiązuje od dnia 01.06.2022 rok do dnia 30 listopada 2022 roku 
(dalej ”Czas trwania Promocji”). 

5. Celem Promocji jest promowanie produktów - części oryginalnych firmy CLAAS 
oraz zwiększenie ich sprzedaży. 

  

ZASADY PROMOCJI 

1. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby, która zrealizuje w czasie trwania 
Promocji zakupu części oryginalnych firmy CLAAS za łączną kwotę minimum 
1000 zł brutto w sklepie i spełnia pozostałe warunki Regulaminu. 

2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne a uczestnikami promocji mogą być 
zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz inne podmioty prawa. 

3. Produktami, których zakup objęty jest Promocją są wszystkie części oryginalne 
CLAAS dostępne do sprzedaży w Sklepie stacjonarnym. 

4. W ramach Promocji uczestnik dokonujący w czasie trwania Promocji zakupu za 
łączną kwotę minimum 1000 zł brutto otrzyma prawo do nagrody przewidzianej 
w niniejszej promocji. Rodzaj nagrody zależny jest od wysokości łącznej kwoty 
zrealizowanych zakupów w czasie trwania promocji (dalej jako „Produkt 
Promocyjny”). 

5. Rodzaj nagród przewidzianych w niniejszej promocji określa załącznik nr 3. 

6. Promocja obejmuje zakupy realizowane w Sklepie stacjonarnym. 

7. Uczestnik nie ma możliwości wymiany nagrody na inną lub na jej ekwiwalent 
pieniężny. 

8. Nagrody zostaną dostarczone na koszt Organizatora i przez osoby uprawnione 
przez niego. 



9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Promocji. 
Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej 
www.agromasz.info.pl. 

10. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagród w przypadku 
wyczerpania zapasów na inne o podobnej wartości. 

11. Jakiekolwiek uprawnienia Uczestnika, wynikające z niniejszego regulaminu nie 
podlegają przeniesieniu na osoby trzecie. 

12. Wizerunek nagród umieszczonych na materiałach promocyjnych Organizatora 
może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.  

13. W przypadku sytuacji nie objętych regulaminem Promocji, decyzja 
rozstrzygnięcia Organizatora jest wiążąca i ostateczna. 

14. Wyłączeni z programu są przedstawiciele handlowi, pracownicy Organizatora 
oraz podmioty dokonujące zakupów do dalszej odsprzedaży.  

 

      POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich 
udziału w Promocji. 

2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora. 

3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały 
imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy 
roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. 
Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres email: 
raporty@agromasz.auto.pl 

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, 
włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. 
Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. 
O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na 
adres uczestnika podany w reklamacji, chyba że uczestnik wybrał inny sposób 
komunikacji. 

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez 
względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń 
przed sądem powszechnym. 

6. Uczestnik powinien jednakże wpierw skorzystać z pozasądowych sposobów 
rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

7. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego 
reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury 
reklamacyjnej. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób 
składających reklamacje stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

  

 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego 
Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika 
do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował jego treść i wyraża 
zgodę na udział w Promocji oraz zapoznał się z informacjami dotyczącymi 
przetwarzania danych osobowych zawartych w załączniku nr 1. 

2. Uczestnik którem zgodnie z niniejszym regulaminem przyznana zostanie 
nagroda, najpóźniej w dniu przekazania nagrody podpisze oświadczenie 
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki 
Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu. 

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest przy kasie w sklepie w którym obowiązuje 
promocja oraz na stronie internetowej www.agromasz.info.pl 

  

  

 Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna 

 
Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Administratorem 
Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: AGROMASZ SERWIS Sp. z 
o.o. z siedzibą w Domaradzu, 36-230 Domaradz, Domaradz 774A, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000252725, której akta rejestrowe prowadzi Sąd 
Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
REGON: 180108249, NIP: 6861607468, kapitał zakładowy 50 000,00 PLN. Z 
Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na 
adres36-230 Domaradz, Domaradz 774A. W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane 
osobowe: Twoje imię, nazwisko, nr telefonu komórkowego, adres zamieszkania, adres e-
mail, dane firmy. Informację będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji Promocji 
oraz w celu rozpatrzenia złożonej przez Ciebie reklamacji. Podstawą prawną 
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f z Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 
przysługuje Pani/Panu prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana 
danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych, - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - 
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - 
przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W 
przypadku jakichkolwiek pytań oraz braku zgody na przetwarzanie Państwa danych 
prosimy o kontakt mailowy na adres: raporty@agromasz.auto.pl lub pocztą tradycyjną 
na adres: AGROMASZ SERWIS Sp. z o.o. 36-230 Domaradz, Domaradz 774A. Wyrażam 

https://www.moliera2.com/static/274/regulamin-promocji%C2%A0--weekendowe-zakupy-z-prezentem.html#accordionOgolne1
mailto:raporty@agromasz.auto.pl


zgodę na umieszczanie moich danych osobowych w bazie danych AGROMASZ SERWIS 
Sp. z o.o. 36-230 Domaradz, Domaradz 774A i przetwarzanie ich dla celów 
marketingowych, a także na otrzymywanie informacji handlowej pocztą tradycyjną, 
elektroniczną lub SMS-em oraz na udostępnianie moich danych innym podmiotom 
współpracującym przy obsłudze działań marketingowych. 

  

 

Załącznik nr 2  - OŚWIADCZENIE uczestnika promocji Zakupy z AGROMASZ, o 
zapoznaniu się z treścią Regulaminu promocji, akceptacji jego treści oraz zapoznaniu się 
z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.  

 

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………, oświadczam iż jako uczestnik 
promocji Zakupy z AGROMASZ, zapoznałem się rzetelnie z treścią Regulaminu promocji, 
zaakceptowałem bez zastrzeżeń wszelkie jego postanowienia i treść oraz zapoznałem 
się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.  

 

Potwierdzam, iż w dniu dzisiejszym odebrałem nagrodę w postaci 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Powyższe oświadczenie jest dobrowolne.  

 

 

Załącznik nr 3  - Nagrody dla uczestników promocji Zakupy z AGROMASZ  

(zdjęcie nagród i poziom cenowy jaki trzeba uzyskać) 

 

 

https://www.moliera2.com/static/274/regulamin-promocji%C2%A0--weekendowe-zakupy-z-prezentem.html#accordionOgolne1


 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4  - ZGODA UCZESTNIKA NA UDZIAŁ W PROMOCJI Zakupy z 
AGROMASZ, o zapoznaniu się z treścią Regulaminu promocji, akceptacji jego treści oraz 
zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.  

 

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………, oświadczam iż 
jako uczestnik promocji Zakupy z AGROMASZ, zapoznałem się rzetelnie z treścią 
Regulaminu promocji, zaakceptowałem bez zastrzeżeń wszelkie jego postanowienia i 
treść oraz zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych 
osobowych.  

Numer telefonu uczestnika promocji ………………………………………………………………………… . 

Adres e-mail uczestnika promocji ……………………………………………………………………………… . 

Adres korespondencyjny ………………………………………………………………………………………….. . 

 

Powyższa zgoda jest dobrowolna. 

 


