
PROMOCJA 2019

Wypełnij drukowanymi literami poniższy kupon promocyjny i prześlij go wraz z fakturą zakupu nasion do Maïsadour Polska
do 1 czerwca 2019 na Maïsadour Polska ul.Pokrzywno 3A 61-315 Poznań lub emailem masseeds.pl@maisadour.com

Promocja dotyczy odmian z grupy cenowej A i B: Mas 09.P, Mas 15.P, Mas 15.T, Mas 20.F, Mas 23.M,  
Mas 23.G, Mas 24.C, Mas 29.T, Mas 43.P, DM2517, Dynamite, Mas 28.A, Mas 22.R

NAZWA GOSPODARSTWA

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES (ULICA, NR DOMU)

KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

TELEFON KOMÓRKOWY

E-MAIL

KUKURYDZA ZIARNOWA (ha)

KUKURYDZA KISZONKOWA (ha)

RZEPAK (ha)

LUCERNA (ha)

DOTYCZY ZAKUPU:

20 jednostek

200 jednostek

400 jednostek

600 jednostek
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FISKARS sekator 
nożycowy hook (L70)

Szlifierkę
akumulatorową 

 METABO
(W18LTX602174650)*

Pilarkę
spalinową 
Husqvarna 

(445)*

Profesjonalny 
dron do obserwacji 

swoich upraw
Dji Mavic Air*

* lub podobny model po wyczerpaniu zapasów



REGULAMIN 2019

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ  
„ Promocja KUP ” ZA ZAKUP TOWARU W FIRMIE „Maïsadour Polska sp.z.o.o (dalej „Akcja”) 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.Organizatorem sprzedaży premiowej o nazwie „promocja KUP”, zwanej dalej „Akcją”, jest Maïsadour Polska Sp.z.o.o z siedzibą w Poznaniu 61-315 
ul. Pokrzywno 3a, zwane dalej „Organizatorem”. 2. Celem Akcji jest zachęcenie klientów do zakupów nasion kukurydzy od Maïsadour Polska na terenie 
Polski. 3. Czas trwania Akcji obejmuje okres od dnia 01.11.2018 roku do 01.06.2019  roku („Okres Trwania Akcji”). 4. Akcja prowadzona jest na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Udział w Akcji oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG AKCJI.
1.Uczestnikiem Akcji może zostać ostateczny odbiorca nasion MAS tj.: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne 
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność rolniczą, które nabywają produkty oferowane przez Organizato-
ra w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz spełniają przesłanki uczestnictwa w Akcji wskazane w Regulaminie (dalej: „Uczestnik”). 
2. Przekazanie nagrody osobie trzeciej wymaga zgody Organizatora Akcji. 3. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz podmiotów 
biorących udział w przygotowaniu Akcji, a także ich zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia 
bądź pozostające z tymi osobami w faktycznym pożyciu oraz podmioty prowadzące obrót handlowy nasionami MAS. 4. Udział w Akcji jest dobrowolny. 
5. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest dokonanie zakupu nasion kukurydzy MAS (1 jednostka = 50 000 nasion) odmian wymienionych w formularzu. 
W Promocji występują 4 progi ilości zakupionych nasion, 20 jednostek, 200 jednostek, 400 jednostek oraz 600 jednostek. 

§ 3. NAGRODY 
1. Uczestnikowi po spełnieniu warunków Akcji opisanych w § 2 będzie przysługiwała Nagroda za zakup co najmniej: 20 jednostek Uczestnik otrzyma 
sekator nożycowy hook firmy FISKARS L70 (lub podobny model po wyczerpaniu zapasów), 200 jednostek szlifierkę akumulatorową firmy METABO 
W18LTX 602174650 (lub podobny model po wyczerpaniu zapasów), 400 jednostek pilarkę spalinową Husqvarna 450 (lub podobny model po wyczerpaniu 
zapasów), 600 jednostek dron Dji Mavic Air (lub podobny model po wyczerpaniu zapasów), (dalej: ”Nagroda”). 6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest 
przesłanie najpóźniej do dnia 1/06/2019 (w przypadku nadania za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego) na adres Maïsadour Polska 
lub emailem na adres masseeds.pl@maisadour.com kopii faktury VAT lub paragonu potwierdzającego dokonanie, w okresie promocji, zakupu określonej 
w punkcie 5 niniejszego Regulaminu ilości nasion kukurydzy MAS oraz prawidłowe wypełnienie formularza adresowego umieszczonego na stronie MAS 
pod adresem www.maisadour-semences.fr/pl. 6. MAS przekaże Nagrodę za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej najpóźniej do dnia 1/10/2019 na 
adres Uczestnika wskazany w formularzu adresowym. W sposób wyraźny postanawia się, iż nadanie na adres Uczestnika wskazany w formularzu 
adresowym Nagrody przed dniem 1/10/2019 jest równoznaczne z prawidłowym zrealizowaniem obowiązku wydania Nagrody przez MAS. 7. Każdy 
Uczestnik ma prawo do jednej Nagrody. 8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne rzeczy ruchome. Prawa do Nagrody nie 
można przenieść na osobę trzecią.

§ 4. ZASTRZEŻENIA 
1.MAS nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne, niedokładne lub niepełne informacje podane przez Uczestnika w formularzu adresowym będące 
wynikiem działań Uczestnika lub dowolnego rodzaju usterek technicznych, sprzętowych lub programowych urządzenia wykorzystywanego przez 
Uczestnika do przesłania formularza adresowego. 2.MAS zastrzega sobie prawo do odmówienia przyznania i wydania Nagrody w przypadku uzasadnio-
nego podejrzenia fałszerstwa dowodu zakupu nasion kukurydzy MAS. 3.MAS nie ponosi odpowiedzialności za jakość Nagrody ani nie udziela żadnej 
gwarancji jakości dotyczącej Nagrody. 4.MAS nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty lub firmy kurierskiej, za pośrednictwem której prześle 
Uczestnikowi Nagrodę. 4.MAS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak możliwości doręczenia Nagrody Uczestnikowi, w szczególności na skutek 
nieobecności pod adresem wskazanym w formularzu adresowym osoby uprawnionej do odbioru korespondencji lub odmowę przyjęcia przesyłki. 
W sposób wyraźny postanawia się, iż Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
1.Administrator danych: Maїsadour Polska Sp. z o.o. 2.Cele przetwarzania: Zawarcie umowy, Marketing bezpośredni, Rozpatrywanie reklamacji.  
3. Podstawy prawne przetwarzania: Obowiązek prawny, Umowa, Twoja zgoda, Nasz uzasadniony interes 4. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające 
dane w imieniu Maїsadour Polska Sp. z o.o. 5.Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo 
dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, inne prawa określone w informacji 
szczegółowej. 6. Szczegółowe informacje: www.maisadour-semences.fr/pl (w zakładce Promocja 2019).

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA 
1. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane w ramach niniejszej Akcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych ( j. t. Dz. U. z 2012 r. poz.361 z późn. zm.) ,nagrody otrzymane w konkursie przedsiębiorca powinien doliczyć do ogółu przycho-
dów uzyskanych z działalności gospodarczej, w celu opodatkowania podatkiem dochodowym zgodnie ze stosowaną formą opodatkowania. 2. Jeżeli 
przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda rzeczowa przypadnie osobie 
fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, 
stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% 
zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie 
internetowej Organizatora www.maisadour-semences.fr/pl, oraz w jego siedzibie. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzysta-
nia z prawa do Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 4. Regulamin Akcji wchodzi w życie od dnia 01.11.2018r. 5.MAS zastrzega sobie 
prawo do modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Promocji 
bez podania przyczyn z poszanowaniem praw uprzednio nabytych przez Rolników. 6.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 7.Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy zgłaszać pisemnie do dnia 02.10.2019 na adres Maïsadour 
Polska. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez MAS. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem 
poleconym na adres Uczestnika podany w reklamacji.


