Regulamin promocji „Fortis Tank Box 400l za 1 zł z okazji Targów Ferma
w Łodzi 15-17.02.2019r”
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§ I. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja sprzedaży ciągników z serii
T4.75S, zwany dalej „Regulaminem”
Organizatorem promocji „Fortis Tank Box 400l za 1 zł z okazji Targów Ferma w Łodzi 15-17.02.2019r”
objętej niniejszym regulaminem, zwanej dalej „Promocją”, jest Przedsiębiorstwo Handlowe Agroskład
Wł. Jabłoński, J. Kaczuba Spółka Jawna, 97-255 Ujazd, Józefin 39, KRS 0000082092, REGON: 004712520,
NIP 773-001-04-92 zwane dalej „Organizatorem”.
Promocja przeznaczona jest dla klientów, zwanych dalej „Uczestnikami”, którzy dokonają, w okresie trwania
Promocji, zakupu ciągnika T4.75S 12x12 Mechanik Shuttle lub T4.75S 12x12 Power Shuttle opisanych w
punkcie IV Regulaminu. Liczba ciągników w promocji ograniczona.
Promocja prowadzona jest na Targach Ferma 2019 w Łodzi, Hala Expo, al. Politechniki 4, 93-590 Łódź
zwanych dalej „Targami”.

§ II. Dane osobowe
1. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przekazanie swoich
danych osobowych Organizatorowi, wypełniając Zamówienie oraz Ankietę, które stanowią załącznik do
niniejszego regulaminu.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Promocji jest Przedsiębiorstwo
Handlowe „Agroskład” Włodzimierz Jabłoński, Jacek Kaczuba sp.j. z siedzibą w Ujeździe 97-225, Józefin 39.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym
dalej „RODO”, jak również powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych
osobowych.
3. Uczestnicy Promocji mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zgłoszenia udziału w Promocji i otrzymania 1 sztuki Fortis
Tank Box 400l w cenie 1 zł netto lub rozpatrzenia reklamacji.
4. Zgoda udzielana jest na czas trwania Promocji oraz czasu przewidzianego w regulaminie do rozpatrzenia
reklamacji.
5. Uczestnik może złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ III. Czas trwania Promocji
1. Promocja trwa od dnia 15 lutego 2019 roku od godziny 10.00 do dnia 17 lutego 2019 roku do godz. 15.30
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji bez podawania przyczyn.
3. O wcześniejszym zakończeniu Promocji Organizator powiadomi na swojej stronie internetowej
www.agrosklad.com.pl
4. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej trwania.
§ IV. Zasady Promocji
1. Każdy Uczestnik, który w okresie trwania Promocji zakupi T4.75S 12x12 Mechanik Shuttle lub T4.75S 12x12
Power Shuttle, otrzyma 1 sztukę Fortis Tank Box 400l w cenie 1 zł netto.
2. Za ciągnik:
a) T4.75S 12x12 Mechanik Shuttle rozumie się zamówienie ciągnika w kwocie 126 900zł brutto z dodatkowym
wyposażeniem:
 Błotniki przednie 400mm
 Klimatyzacja kabiny
 Przednie obciążniki
 Prędkość jazdy 40km/h
 Radio bluetooth
 Rewers mechaniczny
 Tylny TUZ –końcówki z szybkozłączami
 Tylny WOM – 540/540E
 Suwliwy zaczep tylny transportowy + zaczep polowy

 Sterowanie TUZ na błotniku
b) Za T4.75S 12x12 Power Shuttle rozumie się zamówienie ciągnika w kwocie 135 900zł brutto z dodatkowym
wyposażeniem:
 Błotniki przednie
 Klimatyzacja kabiny
 Przednie obciążniki
 Prędkość jazdy 40km/h
 Radio bluetooth
 Rewers hydrauliczny
 Dwa mechaniczne zawory tylnej hydrauliki (4 gniazda hydrauliczne)
 Tylny TUZ z zewnętrznym siłownikiem wspomagającym
 końcówki TUZ z szybkozłączami
 Tylny WOM – 540/540E
 Suwliwy zaczep tylny transportowy + zaczep polowy
 Sterowanie TUZ na błotniku
3. Za Fortis Tank Box 400l w cenie 1 zł netto rozumie się zbiorniki do bezpiecznego składowania
i dystrybucji oleju napędowego.
Wyposażenie:
 pompa 12 V, 50 l/min
 pistolet automatyczny A60
 wąż wydawczy 6 m ¾”
 przewody zasilające 4 m
 pokrywka wlewowa 4”
 klapa na sprężynach gazowych zamykana na 2 zamki
4. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
§ V. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy kierować na adres: Przedsiębiorstwo Handlowe Agroskład
Wł. Jabłoński, J. Kaczub Spółka Jawna, Józefin 39, 97-225 Ujazd, z dopiskiem Promocja „Fortis Tank Box 400l
za 1 zł z okazji Targów Ferma w Łodzi 15-17.02.2019r” lub na adres e-mail: maszyny@agrosklad.com.pl.
Reklamacja powinna obejmować dokładne dane osobowe Uczestnika, kopię Zamówienia oraz opis
okoliczności, stanowiących podstawę do złożenia reklamacji.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

§ VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.agrosklad.com.pl
a także w Centrali PH Agroskład 97-255 Ujazd, Józefin 39 na 5 dni przed wejściem w życie zmienionego
Regulaminu.
3. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na uprawnienia nabyte przed wejściem w życie takich
zmian.
4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:
a) w Centrali PH Agroskład 97-255 Ujazd, Józefin 39,
b) na Targach,
c) na stronie internetowej www.agrosklad.com.pl.
5. Wzięcie udziału w Promocji jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.

