
 

 
REGULAMIN PROMOCJI „KWS KUKURYDZA 10+1” 

(DALEJ JAKO: „REGULAMIN”) 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE  

 
1. Niniejszy regulamin promocji „KWS KUKURYDZA 10+1” (dalej jako: „Promocja”) określa zasady 

funkcjonowania, warunki, zakres i uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a 
także procedurę reklamacyjną Promocji. 
 

2. Organizatorem Promocji jest „KWS Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61 - 003) przy ulicy 
Chlebowej 4/8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140365, REGON: 630406740, NIP: 7781028415, kapitał 
zakładowy 5 000 000,00 zł oraz KWS Lochow Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kondratowicach (57-
150) przy ulicy Słowiańskiej 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089194, NIP: 9141049007, REGON 930825634, kapitał 
zakładowy 24 000 000,00 zł (dalej jako: "Organizator").  

 
3. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest adresowana do producentów 

rolnych, którzy nabywają materiał siewny kukurydzy odmian objętych Promocją wyłącznie na potrzeby 
wysiewu w prowadzonym przez siebie gospodarstwie rolnym (dalej jako: „Uczestnik”). 

 
4. Promocja obejmuje materiał siewny kukurydzy następujących odmian: ABSOLUTISSIMO, AGRO 

POLIS, AGRO VITALLO, AMAVIT, AMBROSINI, DAMARIO, FIGARO, KARISMO, KELTIKUS, 
KENTOS, KIDEMOS, KOLETIS, KWARRADO, KWINTUS, KWS ADAPTICO, KWS ATREZZATO, 
KWS JAIPUR, KWS KASHMIR, KWS KROGULEC, KWS ROLANDO, KWS SALAMANDRA, KWS 
SMARAGD, RICARDINIO, RONALDINIO, SEVERUS. 

 
5. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem współpracujących z Organizatorem autoryzowanych 

dystrybutorów oraz dalszych dystrybutorów i sprzedawców, którzy dokonują sprzedaży materiału 
siewnego Organizatora w swoich punktach sprzedaży (dalej jako: „Punkty Zakupu”). Lista 
autoryzowanych dystrybutorów KWS jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej pod adresem:  www.kws.pl. 

 
6. Promocja ma na celu upowszechnianie wykorzystania odmian materiału siewnego kukurydzy 

Organizatora. 
 

7. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, podmiotów 
sprzedających produkty objęte Promocją, jak również pracownicy podmiotów biorących bezpośredni 
udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji oraz członkowie ich rodzin, a także podmioty, które 
nabywają materiał siewny na potrzeby jego dalszej odsprzedaży. Przez członków rodziny, o których 
mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i 
osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

 
 

§ 2 
PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA PROMOCJI ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

 
1. Przedmiotem Promocji jest przyznanie Uczestnikowi przez Organizatora, za pośrednictwem Punktu 

Zakupu, bonusu w postaci uprawnienia do zakupu dodatkowych promocyjnych jednostek siewnych 
odmiany kukurydzy objętej Promocją (dalej jako: „Jednostki Promocyjne”) po cenie 1 zł netto za 
Jednostkę Promocyjną. Uprawnienie do zakupu Jednostki Promocyjnej powstaje w przypadku 
nabycia w Punkcie Zakupu jednorazowo 10 jednostek siewnych odmian kukurydzy objętych Promocją 



(dalej jako: „Jednostki Siewne”) w czasie trwania Promocji, na warunkach określonych w niniejszym 
Regulaminie.  
 

2. Promocja trwa od 15.10.2021 r. do 30.04.2022 r. lub do czasu wyczerpania zapasów odmian 
jednostek objętych Promocją.  
 

3. Warunkiem uzyskania bonusu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przekazanie Organizatorowi 
wypełnionej oraz podpisanej deklaracji za pośrednictwem Punktu Zakupu albo samodzielnie na adres 
poczty elektronicznej info@kws.pl lub listem poleconym na adres: ul. Chlebowa 4/8, 61 – 003 Poznań, 
w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. O dacie przekazania decyduje data stempla na przesyłce 
poleconej. Deklaracja zawiera następujące dane: imię, nazwisko lub nazwa firmy Uczestnika, adres 
korespondencyjny Uczestnika, numer telefonu oraz adres e-mail Uczestnika, powierzchnia 
gospodarstwa rolnego, odmiany oraz ilość planowanego zakupu Jednostek Siewnych, Jednostek 
Promocyjnych, a także Punkt Zakupu Jednostek Siewnych i Jednostek Promocyjnych oraz zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych (dalej jako: „Deklaracja”).  

 
4. Formularze Deklaracji będą dostępne w Punktach Zakupu, na stronie internetowej Organizatora pod 

adresem: www.kws.pl oraz u przedstawicieli handlowych Organizatora, w okresie od 15.10.2021 r. do 
31.01.2022 r., nie dłużej jednak niż do czasu wyczerpania zapasu odmian objętych Promocją. 
Wypełnienie Deklaracji ma charakter informacyjny i nie stanowi gwarancji nabycia Jednostek 
Siewnych oraz Jednostek Promocyjnych przez Uczestnika.  

 
§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 
 

1. Warunkiem udziału w Promocji jest: 
a) wypełnienie oraz złożenie Deklaracji zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, co jest 

równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się oraz wyrażeniu zgody na warunki 
Promocji wskazane w Regulaminie;  

b) złożenie przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych 
osobowych przez Organizatora, opisanymi w klauzuli informacyjnej znajdującej się w 
Deklaracji; 

c) dokonanie przez Uczestnika zakupu co najmniej 10 Jednostek Siewnych w jednym Punkcie 
Zakupu w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r. zgodnie z oświadczeniem złożonym w Deklaracji.  

 
2. Uczestnik nie będzie uprawniony do uczestnictwa w Promocji, jeżeli nie spełni wszystkich warunków 

uczestnictwa określonych w niniejszym Regulaminie lub odstąpi / rozwiąże umowę przeniesienia 
własności Jednostek Siewnych. Jeżeli Organizator poweźmie wiedzę o wskazanych w zdaniu 
poprzedzającym okolicznościach, Uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty ceny dostarczonych 
Jednostek Promocyjnych zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem w Punkcie Zakupu, w 
którym nabył Jednostki Siewne, zgodnie z wystawioną fakturą korygującą VAT/notą księgową w 
terminie i na rachunek bankowy wskazany na tej fakturze/rachunku.   

 
3. W przypadkach budzących wątpliwości, Punkt Zakupu jest uprawniony do wstrzymania wydania 

Uczestnikowi Jednostek Promocyjnych do momentu wyjaśnienia wątpliwości.  
 
4. Promocja odbywać się będzie na następujących warunkach: 
 

a. W okresie trwania Promocji Uczestnik musi nabyć w ramach jednej transakcji w danym 
Punkcie Zakupu, co najmniej 10 Jednostek Siewnych dowolnej odmiany objętej Promocją 
zgodnie z oświadczeniem złożonym w Deklaracji oraz na zasadach wskazanych w 
niniejszym Regulaminie;  

b. W razie spełnienia warunków Promocji określonych w Regulaminie Uczestnik uprawniony 
będzie do nabycia w Punkcie Zakupu, w którym w ramach jednej transakcji nabył minimalną 
ilość Jednostek Siewnych, Jednostek Promocyjnych po  cenie 1 zł netto za 1 (jedną) 
Jednostkę Promocyjną, w liczbie uzależnionej od liczby Jednostek Siewnych zakupionych 
przez Uczestnika, według następującego przelicznika – za każde 10  zakupionych 
Jednostek Siewnych Uczestnikowi przysługuje prawo do 1 (jednej) Jednostki Promocyjnej. 

 

mailto:info@kws.pl
http://www.kws.pl/


Przykład: 
 

 
Uczestnik będzie uprawniony do zakupu Jednostki Promocyjnej odmiany tożsamej z 
odmianą Jednostek Siewnych, których nabył w danym Punkcie Zakupu najwięcej w ramach 
niniejszej promocji. Jedynie w sytuacji braku tej odmiany w Punkcie Zakupu lub w razie braku 
możliwości ustalenia jednostek której odmiany Uczestnik nabył najwięcej, Uczestnik będzie 
uprawniony do wskazania innej dostępnej w danym Punkcie Zakupu odmiany Jednostki 
Promocyjnej. 

 
c. Punkt Zakupu będzie przekazywał Organizatorowi informacje dotyczące sprzedanych 

Jednostek Siewnych i Jednostek Promocyjnych na bieżąco na koniec każdego miesiąca 
trwania Promocji, nie później jednak niż do dnia 10 maja 2022 r.  
 

§ 4 
PROCEDURA REKLAMACYJNA 

 
1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji. 

 
2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (imię 

nazwisko lub nazwę, siedzibę, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę, 
przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających 
reklamację. 

 
3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora: 

„KWS Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Ul. Chlebowa 4/8,  
61 – 003 Poznań 
z dopiskiem: reklamacja promocji  – "[KWS KUKURYDZA 10+1]". 
 

4. Podmiot wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o decyzji za pomocą listu poleconego 
wysłanego najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

 
§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin niniejszej Promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem: 

www.kws.pl, w siedzibie Organizatora oraz w Punktach Zakupu. Na pisemny wniosek Uczestnika 

Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Promocji drogą pocztową. 
 
2. Poprzez złożenie Deklaracji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady zawarte 

w niniejszym Regulaminie.  
 
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w dowolnym czasie trwania Promocji. 
Ewentualne zmiany Regulaminu nie będą pogarszać pozycji Uczestnika. O zmianie Regulaminu 
Organizator poinformuje na stronie internetowej pod adresem: www.kws.pl poprzez wskazanie które 
postanowienia uległy zmianie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie opublikowania 
nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Organizatora. 

 
5. W przypadku wyczerpania zapasu odmian objętych Promocją Organizatorowi przysługuje  prawo  

zakończenia  Promocji  przed  upływem  okresu jej obowiązywania. O zakończeniu Promocji 

Liczba zakupionych Jednostek Siewnych 10 27 40 44 60 69 80 100 116 

Możliwe do uzyskania Jednostki Promocyjne 
(oprócz zakupionych Jednostek Siewnych) 

1 2 4 4 6 6 8 10 11 



Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej pod 
adresem www.kws.pl  

 
6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji odbywa się na podstawie przepisów 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”). Klauzula 
informacyjna została zamieszczona w Deklaracji.  

 
 

 

 

 


