REGULAMIN PROMOCJI KUPONOWEJ "ZWROT 10ZŁ"
Promocja kuponowa dla Klientów "ZWROT 10 PLN"
Organizatorem promocji jest firma Scotts – producent nawozów SUBSTRAL Osmocote
Scotts Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa
KRS 0000103169, NIP 113-21-56-685; Regon 016015868, email: infopl@scotts.com
Klientem jest osoba fizyczna, pełnoletnia, nie prowadząca działalności gospodarczej, która zakupi
produkt objęty promocją - patrz pkt 1 regulaminu.
Regulamin promocji:
1. Kup wiaderko 7,5kg, 8kg, 10kg lub 15kg z nawozem SUBSTRAL oznaczone kuponem "ZWROT
10 PLN"; zachowaj kupon oraz paragon lub fakturę zakupu.
2. Wydrukuj niniejszą kartę-zgłoszenie i uzupełnij czytelnie poniższe dane:
Imię i nazwisko Klienta _____________________________________________
Numer rachunku bankowego
w formacie IBAN (26 znaków) ________________________________________
Zezwalam firmie Scotts Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 101A na
przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyłącznie w celach związanych z akcją
promocyjną "Zwrot 10 PLN”
_____________________________
miejscowość i data

______________________________
podpis odręczny

3. Wyślij zgłoszenie (całą kartę) na adres organizatora promocji:
Scotts Poland sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
załączając:
a) kupon “ZWROT 10 PLN" oraz
b) paragon lub fakturę zakupu.
4. Wysłanie karty-zgłoszenia na adres organizatora promocji jest jednocześnie wyrażeniem zgody
przez Klienta na postanowienia Regulaminu Promocji Kuponowej włącznie z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyłącznie dla celów związanych z akcją
promocyjną "Zwrot 10 PLN" .
5. Wypłata nastąpi w ciągu 15 dni od otrzymania przez Organizatora prawidłowego zgłoszenia na
wskazany w pkt. 2 rachunek bankowy Klienta. Przez prawidłowe zgłoszenie rozumie się przesłane
do Organizatora: wypełnione zgłoszenie (cała karta), kupon "ZWROT 10 PLN" oraz dowód zakupu
tj. paragon lub fakturę, na którym udokumentowany jest zakup produktu SUBSTRAL Osmocote.
6. Klient może zrealizować maksymalnie 3 kupony.
7. Promocja trwa do 30 czerwca 2018. Decyduje data stempla pocztowego.

