
Regulamin promocji “14+1” 

(zwany dalej „Regulaminem”) 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji pod hasłem „14+1” (zwanej dalej „Promocją”) jest Pioneer Hi-Bred 

Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu, adres: 61-315 

Poznań, ul. Wybieg 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  

0000248863, o numerze NIP 2090000475 (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Zasięg Promocji ogranicza się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna mająca siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej https://www.pioneer.com/poland 

 

 

§2 

Termin trwania Promocji 

1. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 1 listopada 2018r. do 31 maja 2019r.  

 

§3 

Warunki i zasady udziału w Promocji 

1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu materiału siewnego kukurydzy 

DuPont Pioneer ma możliwość zakupu jednej jednostki siewnej (80.000 nasion) w cenie 1 zł + 

VAT, za każde 14 jednostek (80.000 nasion) zakupionych w cenie określonej w cenniku 

(standardowej). W przypadku jednostek big bag (1 big bag=36 jednostek 80.000 nasion) klient 

ma możliwość zakupu dwóch jednostek 80.000 nasion w cenie 1zł + vat za jednostkę za każdą 

jednostkę big bag zakupionych w cenie określonej w cenniku. 

2. Maksymalna liczba jednostek 80.000 nasion, którą można zakupić w cenie 1 zł + VAT przy 

zakupie jednostek big bag wynosi  8 (osiem), bez względu na liczbę zakupionych jednostek 

3. Maksymalna liczba jednostek, którą można zakupić przy zakupie wyłącznie jednostek 80.000 
nasion w cenie 1 zł + VAT wynosi 10 (dziesięć), bez względu na liczbę zakupionych jednostek. 

4. W przypadku zakupu jednostek big bag oraz jednostek 80.000 nasion (w jednym lub kilku 
zamówieniach) przez jednego klienta maksymalna liczba jednostek 80.000 nasion, którą można 
zakupić w cenie 1 zł + VAT wynosi 8 (osiem). 



5. Limity dotyczą klienta, a nie zamówienia. To oznacza, że limit obowiązuje klienta, bez względu na 
liczbę złożonych zamówień. Np. jeżeli klient zakupił 140 jednostek 80.000 nasion w pierwszym 
zamówieniu i skorzystał z możliwości zakupu 10 jednostek w cenie 1+VAT, a w drugim 
zamówieniu zakupił 28 jednostek 80.000 nasion, to przy drugim zamówieniu nie ma już 
możliwości zakupu jednostek w cenie 1 zł+VAT (limit został wyczerpany w pierwszym 
zamówieniu). Dotyczy to również kolejnych zamówień składanych przez tego klienta. 

6. DuPont Pioneer zastrzega sobie prawo do wskazania odmian kukurydzy dostępnych w ramach 
promocji, bez względu na odmiany zakupione przez klienta. 

7. Warunkiem koniecznym do otrzymania rabatu jest podpisanie vouchera promocji 14+1 oraz 
zakup materiału siewnego u autoryzowanych dystrybutorów/komisantów DuPont Pioneer. 

8. Towar zakupiony w Promocji podlega ogólnym warunkom sprzedaży. 
9. Regulamin dostępny jest u dystrybutorów/komisantów DuPont Pioneer oraz na stronie 

www.pioneer.com/poland 
10. Liczba jednostek dostępnych w ramach promocji jest ograniczona. W przypadku wyczerpania 

jednostek dostępnych w promocji, Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji, 
w każdym momencie, bez wcześniejszego uprzedzenia. 

11. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do 
niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

 

§4 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych zabranych podczas Promocji jest Pioneer Hi-Bred Northern 

Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu. 

2. Uczestnicy Promocji mają prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich 

poprawiania. 

3. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. 

5. Uczestnik Promocji może również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów 

marketingowych. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie 

Danych Osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). 

 

 

§5 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym 

regulaminem. 

2. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. 

http://www.pioneer.com/poland


4. W przypadku wątpliwości, co do postanowień regulaminu, Uczestnik ma prawo zwrócić się do 

Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań 

związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych 

przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo 

ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.pioneer.com/poland 

7. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści 

zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie 

informacyjny.  

8. Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2018 roku. 

 

 

 

 

 

 

 


