
REGULAMIN KAMPANII „TRIPLUS PLUS” 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Regulamin promocji „TRIPLUS PLUS” (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału, które należy 

spełnić w kampanii, aby otrzymać do zamówienia opisany dalej w ust. 4 (dalej „Gratis”).  

2. Organizatorem Kampanii jest Instytut Rolnictwa Sp. Z.O.O. z siedzibą w Toruniu przy ulicy 

Żółkiewskiego 37/41/62 , wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000808833, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu - VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8792716786. 

3. Instytut Rolnictwa Precyzyjnego jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w 

rozumieniu 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Instytut 

Rolnictwa Precyzyjnego w celu realizacji Promocji na zasadach określonych w Informacjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych w Instytucie Rolnictwa Precyzyjnego. 

4. Celem kampanii „TRIPLUS PLUS” jest przyznanie klientowi kupującemu minimum 10 sztuk 

TriPlus® Aloe Vera 20 prób glebowych wykonywanych po sezonie, w celu wykazania parametrów 

gleby. 

5. Uczestnik kampanii otrzymuje za każde 10 sztuk zakupionego TriPlus® Aloe Vera – 20 prób 

glebowych.  

Badania wykonywane są po sezonie. 

6. Promocja rozpoczyna się 26.03.2021 r. i trwa do dnia 26.07.2021 r. Promocja odbywa się na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Termin pobieranych prób zostaje ustalany indywidualnie pomiędzy stronami. Próby muszą się 

odbyć w obrębie jednej gminy jednorazowo oraz nie można ich dzielić w czasie.  

 

Zasady uczestnictwa w Kampanii 

§ 2. 

 1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna bądź firma, która łącznie spełnia następujące 

warunki: 

1)zakupiła nawóz TriPlus® Aloe Vera w ilości min. 10 sztuk 2) składając zamówienie zaakceptuje 

Regulamin.  

2. Uczestnikiem Kampanii nie może być osoba, która zakupiła mniej niż 10 sztuk TriPlus® Aloe Vera, 

bądź nie zakupiła nawozu wcale. 

 



Zasady przyznawania prób glebowych 

§ 3. 

1. Uczestnik uzyska prawo do otrzymania prób glebowych do zamówienia, jeśli spełni łącznie 

następujące warunki:  

1) Złoży zamówienie na minimum 10 sztuk naturalnego nawozu TriPlus® Aloe Vera. 

2) Po wykonaniu prób glebowych i otrzymaniu wyników napisze opinie na temat otrzymanych 

rezultatów. 

2. 20 prób glebowych przyznawana jest do każdego zestawu 10 sztuk TriPlus® Aloe Vera.  

Ilość prób zwielokrotnia się o 20 prób glebowych wraz ze zwiększonym zamówieniem TriPlus® Aloe 

Vera o 10 sztuk. 

Przykład: 

10 sztuk TriPlus® Aloe Vera = 20 prób glebowych 

20 sztuk TriPlus® Aloe Vera = 40 prób glebowych 

30 sztuk TriPlus® Aloe Vera = 60 prób glebowych 

 

3. Brane są pod uwagę zamówienia składane każdą drogą zakupu co oznacza, że dotyczy to zamówień  

za pośrednictwem sklepu na stronie www.rolnictwoprecyzyjne.eu, zamówienia przez telefon bądź 

przez email. Realizacja prób glebowych otrzymanych przez Uczestnika, nastąpi po zbiorach / na 

koniec sezonu.  

4. Prawo do prób glebowych w gratisie do zakupu każdej partii 10 sztuk TriPlus® Aloe Vera nie może 

być przez Uczestnika zamieniane na inne świadczenia, a także Uczestnik nie może skorzystać z 

kampanii nabywając mniejszą ilość nawozu niż 10 sztuk. Przy zwrocie bądź nie opłaceniu zamówienia 

Uczestnik kampanii nie otrzymuje gratisu co skutkuje nie wykonaniem usługi. 

Postanowienia końcowe 

§ 4. 

1. Każda promocja kampania Instytut Rolnictwa Precyzyjnego jest odrębna i realizowana na 

podstawie odrębnego regulaminu.  

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji, 

stosuje się postanowienia „Regulaminu ogólnego” oraz obowiązujące przepisy prawa.  

3. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Instytutu Rolnictwa Precyzyjnego 

www.rolnictwoprecyzyjne.eu   

 

http://www.rolnictwoprecyzyjne.eu/
http://www.rolnictwoprecyzyjne.eu/

