
ZASADY PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Świąteczne szaleństwo z Agroskład” 

 

1. Nazwa akcji 

„Świąteczne szaleństwo z Agroskład” 

2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję  

Organizatorem promocji „Świąteczne szaleństwo z Agroskład” jest firma PH AGROSKŁAD 

Wł. Jabłoński, J. Kaczuba sp. j. z siedzibą w: Józefin 39, 97-225 Ujazd,  wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX wydział 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000082092, zwana dalej Organizatorem. 

3. Zasięg geograficzny  

Promocja organizowana jest na terenie całej Polski. 

4. Czas trwania Promocji  

4.1 Trwa od 06.12.2021 do 24.12.2021 r. Każdy produkt dostępny w promocyjnej cenie podlega 

promocji tylko przez okres jednego dnia lub  do wyczerpania zapasów materiału promocyjnego 

i dotyczy produktów ujętych w punkcie 6. Szczegółowy harmonogram podany jest również w 

punkcie 6. 

4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji bez podawania 

przyczyn. 

4.3 O wcześniejszym zakończeniu Promocji Organizator powiadomi poprzez swój sklep 

internetowy www.sklep.agrosklad.com.pl, na stronie internetowej www.agrosklad.com.pl  

i na oficjalnym profilu Facebooka Organizatora.  

4.4 Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie 

jej trwania. 

 

5. Uczestnicy promocji  

Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych, którzy w okresie trwania promocji 

zakupią w firmie PH AGROSKŁAD poprzez sklep internetowy Organizatora 

www.sklep.agrosklad.com.pl, w siedzibie pod adresem Józefin 39, 97-225 Ujazd lub w 

oddziałach Popów 16 A, 99-400 Łowicz, ul. Świętokrzystka 20, 95-080 Tuszyn produkty 

wyszczególnione w punkcie 6.  

 

6. Przydział towarów w promocji: 

Produkty ujęte w tym punkcie podlegają tylko i wyłącznie promocji określonej w niżej 

określonych ramach czasowych: 

 

http://www.sklep.agrosklad.com.pl/
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Dzień promocji Produkt objęty 

promocją 

Rodzaj promocji Kanał sprzedaży 

06.12.2021 r Zabawka ciągnik 
New Holland 24552 

-10% Sklep części zamiennych w 
oddziałach 

1. Józefin 39, 97-225 Ujazd, 
2. ul. Świętokrzyska, 95-080 

Tuszyn, 3. Popów 16 a, 99-400 
Łowicz 

07.12.2021 r Kukurydza Albireo 330 brutto + kubek 
do pierwszych 10 

zamówień 
zarejestrowanych 

w sklepie 
internetowym 

Sklep internetowy 
www.agrosklad.sklep.com.pl 

 

08.12.2021 r Carnadine 200 SL 
Nufarm środek 
ochrony roślin 

-10% Sklep internetowy 
www.agrosklad.sklep.com.pl 

09.12.2021 r Agrarius „Zielony 
ogródek” 

-7% Sklep internetowy 
www.agrosklad.sklep.com.pl 

10.12.2021 r Ładowarka burtowo 
kołowa L218 New 
Holland. Maszyna 
fabrycznie nowa. 

138900 zł netto Oddziały: 
1. Józefin 39, 97-225 Ujazd, 
2. ul. Świętokrzyska, 95-080 

Tuszyn, 3. Popów 16 a, 99-400 
Łowicz 

11.12.2021 r Maister Power 42,5 
OD Bayer środek 

ochrony roślin 

-10% Sklep internetowy 
www.agrosklad.sklep.com.pl 

 

12.12.2021 r Rexade Corteva 
środek ochrony 

roślin 

-10% Sklep internetowy 
www.agrosklad.sklep.com.pl 

13.12.2021 r Fuga Atlas 5 kg 33 zł  Sklep Majster  
ul. Świętokrzyska, 95-080 

Tuszyn, 

14.12.2021 r Siewnik 
pneumatyczny 
AEROSEM 3002 

Pottinger + 
kultywator FOX 

300D Pottinger – 
2019 – redlice 

talerzowe, 
kultywator 

talerzowy, wał 
gumowy 

162900 zł netto 
netto 

Oddziały: 
1. Józefin 39, 97-225 Ujazd, 
2. ul. Świętokrzyska, 95-080 

Tuszyn, 3. Popów 16 a, 99-400 
Łowicz 

15.12.2021 r Panele podłogowe 
EGGER Home Dąb 
Weinburg Brązowy 
EHL066  

 

Cena 42,90zł 
brutto/1m2 

 

Sklep Majster 
ul. Świętokrzyska, 95-080 

Tuszyn, 
 



16.12.2021 r Zbiornik na paliwo 
400L 12V FORTIS 

BOX 
 

Cena 2790 zł 
zamiast 2900 zł 

Sklep części zamiennych w 
oddziałach 

1. Józefin 39, 97-225 Ujazd, 
2. ul. Świętokrzyska, 95-080 

Tuszyn, 
 3. Popów 16 a, 99-400 Łowicz 

 

17.12.2021 r Kukurydza Prestol 390 zł brutto + 
kubek do 

pierwszych 10 
zamówień 

zarejestrowanych 
w sklepie 

internetowym 

Sklep internetowy 
www.agrosklad.sklep.com.pl 

18.12.2021 r Naturalny Plon 
Agrarius 

-7% Sklep internetowy 
www.agrosklad.sklep.com.pl 

 

19.12.2021 r Kalendarz ścienny 
Agroskład 

 

Dla pierwszych 10 
osób, które polubią 
i udostępnią post 

Oficjalny profil Facebook 

20.12.2021 r Sekator elektryczny 
EASY 80 z 

przedłużką 80cm 
LN44.0030 

Campagnola 
 

Cena 4099 zł 
zamiast 4199 zł 

Sklep internetowy 
www.agrosklad.sklep.com.pl 
Sklep części zamiennych w 

oddziałach 
1. Józefin 39, 97-225 Ujazd, 
2. ul. Świętokrzyska, 95-080 

Tuszyn, 3. Popów 16 a, 99-400 
Łowicz 

21.12.2021 r Hector Max 66,5 
WG Corteva środek 

ochrony roślin 

-10% Sklep internetowy 
www.agrosklad.sklep.com.pl 

22.12.2021 r Nano-gro Aqua 
Agrarius 250 ml 

-7% Sklep internetowy 
www.agrosklad.sklep.com.pl 

23.12.2021 r Rolavit  -10% Sklep internetowy 
www.agrosklad.sklep.com.pl 

 

24.12.2021 r Czapeczka z logo 
Agroskład 

Dla pierwszych 10 
osób, które polubią 
i udostępnią post 

Oficjalny profil Facebook 

 

   

7. Sposób wydawania towarów promocyjnych 

Produkty zakupione w promocyjnych cenach będą wydawane w zależności od kanału 

sprzedaży przez jaki klient dokonał zakupu. Produkty zakupione w siedzibie lub oddziałach 

należy odebrać osobiście. Produkty zakupione przez sklep internetowy zostaną wysłane na 

podany przez kupującego adres. Zostanie doliczony koszt przesyłki zgodnie z cennikiem 

przesyłek dostępnym na stronie: https://sklep.agrosklad.com.pl/content/1-platnosci-i-dostawa. 

Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.  
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8. Dane osobowe  

8.1. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na 

przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi, wypełniając dane do wystawienia 

faktury lub paragonu oraz zrealizowania przesyłki kurierskiej. 

 8.2. 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. 

8.3. Uczestnicy Promocji mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

poprawiania oraz usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zrealizowania 

zamówienia.  

8.4. Zgoda udzielana jest na czas trwania Promocji oraz czasu przewidzianego w 

regulaminie do rozpatrzenia reklamacji, który wynosi 14 dni od zakupu produktu objętego 

promocją.  

8.5. Uczestnik może złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

9. Postanowienia końcowe 

9.1 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji 

9.2 PH AGROSKŁAD zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji  

9.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

www.agrosklad.com.pl, na stronie sklepu  internetowego www.sklep.agrosklad.com.pl . 

9.4.Wzięcie udziału w Promocji jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego 

akceptacją. 

 

 

Józefin dnia 03.12.2021 r. 
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