
REGULAMIN Promocji 

„ViloFarm – wygraj jednym produktem!” 

Dla odbiorców indywidualnych, hurtowych i dystrybutorów produktów Farmwet 

 

 

I. Postanowienia ogólne i zasady akcji 

1.1. Organizatorem akcji „VILOFARM MAX – wygraj jednym produktem!” zwanej dalej Promocją jest 

firma Farmwet sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrześni 62-300, ul. Waryńskiego 6a, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298028, NIP: 

7891695420, REGON: 300763094, zwana dalej Organizatorem. 

1.2. Promocja trwa od 14.05.2018 – 30.08.2018 roku. 

1.3. Obszar promocji obejmuje terytorium Polski. Promocja dotyczy zakupu produktu VILOFARM MAX 

firmy Farmwet. 

1.4. Uczestnikami promocji mogą być hodowcy oraz firmy z branży weterynaryjnej, paszowej i 

rolniczej. 

1.5. Promocja polega na zakupie wybranego produktu firmy FARMWET objętego akcją, za co kupujący 

otrzymuje nagrody. 

1.6. Nagrody wydawane są wyłącznie za jednorazowy zakup w określonej ilości wpisującej się w ramy 

akcji. Przekazanie nagrody za jednorazowy zakup nastąpi nie później niż do 30 dni od daty zakupu 

widniejącej na dokumencie sprzedaży. 

1.7. Nagrody przekazywane będą, w zależności od sposobu sprzedaży, bezpośrednio lub przesyłką 

kurierską. 

1.8. Udział w akcji brać można wielokrotnie – premiowane są zawsze jednorazowe zakupy w 

określonej ilości kg produktu. 

1.9. Zasady akcji: 

a. Zakup 100kg VILOFARM MAX w dowolnych opakowaniach – uczestnik otrzymuje czapkę z 

daszkiem znakowaną haftem z logo firmy i nazwą produktu, o wartości 13 pln netto, czyli 

15,99 pln brutto. 

b. Za zakup 300kg VILOFARM MAX w dowolnych opakowaniach – uczestnik otrzymuje zestaw 

grillowy „piłka nożna” o wartości 50,82 pln netto, czyli 62,51 pln brutto 

c. Zakup 500kg VILOFARM MAX w dowolnych opakowaniach – uczestnik otrzymuje kombinezon 

i bluzę, znakowane haftem z logo firmy i nazwą produktu o wartości 85 netto, czyli 104,55 

brutto. 

d. Zakup 1000kg VILOFARM MAX w dowolnych opakowaniach – uczestnik otrzymuje pufę 

piłkarską (ekoskóra z wypełniaczem) o wartości 170 pln netto czyli 209,10 pln brutto. 

e. Dodatkowo dwoje uczestników, którzy dokonają łącznie największych zakupów produktu 

VILOFARM MAX w czasie trwania promocji otrzymają dodatkowo nagrodę specjalną w 

postaci: 

a. Za I miejsce: Telewizor 55" 4K Samsung UE55MU6402UXXH o wartości 2396,89 pln 

netto czyli 2948,18 pln brutto. 

b. Za II miejsce: Zestaw narzędzi – skrzynia o wartości 519 pln netto czyli 638,37 pln 

brutto 

f.  Zatowarowanie produktem VILOFARM MAX firmy FARMWET odbiorców hurtowych i 

dystrybutorów w ilości minimum 500 kg premiowane jest jednoczenie poprzez: 

a. Zestaw wsparcia sprzedaży: stojak kartonowy VILOFARM, plakat PCV z kieszenią na 

ulotki, zestaw ulotek produktowych 

b. Komplet nagród: 5 czapek z daszkiem o łącznej wartości 65 pln netto oraz pufa 

piłkarska (ekoskóra z wypełniaczem) o wartości 170 pln netto. 



 

1.10. Informacje na temat Promocji rozpowszechniane będą poprzez materiały informacyjne (mailing, 

broszura akcji, formularz zgłoszeniowy, dystrybuowane w prasie, internecie, portalach 

społecznościowych, przez przedstawicieli firmy Farmwet, oraz na stronie internetowej 

www.farmwet.pl. ) 

 

II. Warunki uczestnictwa w promocji 

2.1 Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja warunków regulaminu. 

2.2 Aby wziąć udział w promocji należy: 

a. Spełnić warunki uczestnictwa w Promocji wymienione w punktach: 1.3. – 1.6 

b. Zgłosić swój udział wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w punktach dystrybucyjnych 

FARMWET w wersji papierowej (broszura akcji z nagrodami) oraz na stronie internetowej 

www.farmwet.pl 

 

III. Nagrody i zasady ich przyznawania w promocji „ViloFarm – wygraj jednym produktem!” 

 

3.1. Wszystkie nagrody w Promocji znakowane są logo Organizatora techniką haftu, nadruku lub 

graweru, za wyłączeniem nagród specjalnych. 

 

IV. Zasady i organizacja Promocji: 

4.1. Nadzór nad przebiegiem Promocji w części konkursowej, w tym weryfikacja zasadności przyznania 

nagród, rozpatrywanie reklamacji, należeć będzie do komisji zwanej Jury w składzie trzech 

przedstawicieli Organizatora. 

4.2. Zwycięzcy o fakcie przyznania nagrody zostaną poinformowani indywidualnie, drogą telefoniczną 

lub poprzez e-mail. 

4.3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim, zamiana nagrody na równowartość pieniężną lub 

na inne nagrody jest niedopuszczalne. 

4.4. Wszystkich uczestników obowiązują przepisy prawno - podatkowe obowiązujące  

na terytorium Polski. 

 

V.    Tryb składania i rozpatrywania reklamacji. Terminy przedawnienia roszczeń 

5.1. Wszelkie reklamacje z tytułu udziału w niniejszej Promocji można zgłaszać na piśmie,  

na adres Farmwet sp. z o.o. sp. k., przez cały czas trwania promocji, a po jej zakończeniu 

najpóźniej do dnia 30.10.2018 roku (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). 

Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie, nie będą rozpatrywane. 

5.2 Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika  

jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

5.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Farmwet sp. z o.o. sp. k., w tym w części konkursowej przez 

komisję o której mowa w punkcie 4.1., w terminie 9 dni od dnia  

ich otrzymania. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego regulaminu. 

5.4. Decyzje Farmwet sp. z o.o. sp. k., w tym w części konkursowej komisji o której mowa  

w punkcie 4.1, w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie 

pisemnej, są one ostateczne i wiążące. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem 

poleconym na adres podany w reklamacji, list zostanie wysłany nie później niż 7 dni od daty 

rozpatrzenia reklamacji. 

 

VI      Postanowienia końcowe 

6.1 Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji.  



6.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiana taka nie wpłynie  

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. 

5.1 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona będzie wszystkim potencjalnym  

uczestnikom promocji na stronie www.farmwet.pl oraz na żądanie w siedzibie Farmwet sp. z o.o. 

sp. k. 

5.2 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5.3 Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą 

rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Poznaniu. 

http://www.farmwet.pl/

