
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ DLA DYSTRYBUTORÓW I PUNKTÓW SPRZEDAŻY NUTRENA 

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ  

1. Organizatorem sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą ,,Lato z Nutreną” zwanej dalej 
Promocją, jest Cargill Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-675 przy ul. Wołoskiej 22, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 
0000281735; NIP: 525-23-93-332; REGON: 140950351.  

2. Sprzedaż premiowa zostanie przeprowadzona na terenie całej Polski w okresie od 4.08.2021 roku 
do 24.10.2021 roku lub do wyczerpania zapasów magazynowych artykułów (gadżety) tj. szufelka, 
szufla do zboża, lampa owadobójcza, tablet Lenovo 10 cali, spray do znakowania trzody, zabawka 
dla trzody, mata dezynfekująca, stacja pogodowa. 

3. Celem Sprzedaży Premiowej jest wsparcie sprzedaży koncentratów dla bydła i trzody marki 
Nutrena Lista produktów w załączniku nr 1.  

 

ZASADY PROWADZENIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

1. Akcja „Lato z Nutreną” zakłada, że za określoną ilość zakupionych koncentratów dla bydła lub 
trzody Uczestnik otrzyma możliwość zakupu gadżetu po preferencyjnej cenie.  
 

2. Sprzedaż premiowa skierowana jest do osób fizycznych i prawnych, prowadzących 
działalność gospodarczą i współpracujących z Cargill Poland Sp. z o.o. na podstawie umowy  
handlowej lub dystrybucyjnej lub porozumienia trójstronnego, Dystrybutorzy, punkty 
sprzedaży marki Nutrena, Klienci (dalej: Uczestnicy), którzy w okresie trwania sprzedaży 
premiowej dokonają zakupu produktów promocyjnych.  

WARUNKI SPRZEDAŻY Z GADŻETAMI 

1. Każdy uczestnik, który w trakcie trwania sprzedaży  premiowej zakupi produkty promocyjne 
będzie miał prawo zakupu gadżetów po preferencyjnej cenie 0,10  zł lub 1,00 zł  netto za 1 szt 
gadżetu. 

Produkt bydło 
Ilość koncentratów w kg  
worki 25 kg  lub LUZ Gadżet 

Ilość 
gadzetów/ szt 

cena gadżetu złoty 
netto/ szt 

Mix koncentratów dla  
bydła                      
worki 25 kg lub LUZ 

825 kg Szufelki do paszy     
11 0,10 zł / szt 

825 kg Szufla do zboża 1 1 zł / szt 

1 650 kg Lampa owadobójcza 1 1 zł / szt 

12 375 kg Tablet Lenovo 10 cali 1 1 zł / szt 

  

Produkt trzoda 
Ilość koncentratów w kg 
worki 25 kg lub LUZ Gadżet 

Ilość 
gadzetów/ szt   

Mix koncentratów dla  
trzody                       
worki 25 kg lub LUZ 

125 kg Spray do znakowania trzody  1 1 zł / szt 

825 kg Zabawka dla trzody 1 1 zł / szt 

1 650 kg Mata dezynfekująca 100X90cm                         1 1 zł / szt 

1 650 kg Stacja pogodowa 1 1 zł / szt 

 
 
 



2 Prawo zakupu gadżetu po preferencyjnej przysługuje do: 
- każdorazowego zakupu potwierdzanego wystawieniem faktury, 
- wielokrotności ilości zakupionych produktów promocyjnych. 

3 W przypadku wcześniejszego wyczerpania jednego z wyżej wymienionych gadżetów, przed 
wyczerpaniem całej puli gadżetów, Organizator zastrzega sobie prawo wydania innego 
gadżetu z powyższego zestawienia, przy jednoczesnym zachowaniu przeliczenia zakupu 
produktów promocyjnych.  

4 Przysługujące gadżety będą sprzedawane wraz z zakupionymi produktami promocyjnymi 
lub na odrębnej fakturze w terminie późniejszym. 

5 Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za 
gadżety. 

6 Towary zakupione w czasie sprzedaży premiowej nie podlegają zwrotowi.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej sprawować będzie Komisja w 
składzie: Daniel Aftyka, Szymon Pera. 

2. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom Sprzedaży Premiowej przez 
przedstawicieli Nutreny.  

3. Reklamacje dotyczące przebiegu Sprzedaży Premiowej mogą być składane pod rygorem 
nieważności wyłącznie na piśmie – listem poleconym na adres: 02-675 Warszawa ul. Wołoska 22 
najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Sprzedaży Premiowej. Nie złożenie 
reklamacji w podanym terminie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika  do wszelkich roszczeń.  

4. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja nadzorująca prawidłowy przebieg Promocji i po jej 
rozpatrzeniu niezwłocznie pismem poleconym poinformuje o swej decyzji Uczestnika zgłaszającego 
reklamację.  

5. Dane osobowe Uczestników akcji będą przetwarzane przez Organizatora tj. Cargill Poland Sp. z 
o.o., z siedzibą w Warszawie 02-675, przy ul. Wołoskiej 22, w celu prowadzenia akcji, jako informacje 
niezbędne do jej realizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie 
Danych Osobowych (UE) 2016/679 UE ( „RODO”). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
udziału w akcji. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji akcji oraz przechowywane 
do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych 
wynikającego z przepisów prawa. Organizator może przekazywać Twoje dane podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora w związku z akcją. Uczestnik ma prawo 
żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich 
przetwarzania. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem pod 
ww. adresem. 


