Promocja skierowana do
Punktów Sprzedaży Detalicznej na produkty

ZIEMOVIT
Czas trwania promocji: od 08.02 do 29.04.2016r.

Pakiet z ekspozycją Środki Ochrony Roślin ZIEMOVIT

Numer
pakietu

A

Produkty w pakiecie

Minimalna wartość
zamówienia*

Bonus dla sklepu
– bon Sodexho
Pass

1 500 zł

200 zł

ZIEMOVIT
Chwastox TRIO 540 SL
20 ml – min. 10 szt.
50 ml – min. 15 szt.
100 ml – min. 15 szt.
250 ml – min. 10 szt.
ZIEMOVIT Agrosar 360 SL
100 ml – min. 10 szt.
250 ml – min. 10 szt.
ZIEMOVIT Siarkol 800 SC
100 ml – min. 10 szt.
250 ml – min. 10 szt.

*- min. wartość wg cen netto zakupu od Dystrybutora

Pakiet z ekspozycją Nawozy ZIEMOVIT

Numer
pakietu

Produkty w pakiecie

Min.
wartość
zamówie
nia*

Bonus dla
sklepu – bon
Sodexho Pass

1200 zł

100 zł

ZIEMOVIT do trawników – 5kg – min. 6 szt.
ZIEMOVIT do trawników z mchem - 5 kg – min. 3 szt.
ZIEMOVIT do iglaków – 5 kg – 6 szt.
ZIEMOVIT do iglaków przeciw brązowieniu igieł – 3 kg –
min. 3 szt.
ZIEMOVIT Uniwersalny – 3 kg – min. 3 szt.
ZIEMOVIT Uniwersalny – 5 kg – min. 6 szt.

B

ZIEMOVIT Do roślin kwasolubnych – 1kg – min. 3 szt.
ZIEMOVIT Do roślin kwasolubnych – 3kg – min. 3 szt.
ZIEMOVIT Roże – 1 kg – min. 5 szt.
ZIEMOVIT Róże – 3 kg – min. 3 szt.
ZIEMOVIT Długodziałający do trawnika - 5 kg – min. 3 szt.
ZIEMOVIT Długodziałający do Iglak – 5 kg – min. 3 szt.
ZIEMOVIT Piękne kwiaty – 500 ml – min. 10 szt.
ZIEMOVIT Bujna zieleń - 500 ml – min. 10 szt.
ZIEMOVIT Uniwersalny – 500 ml – min. 5 szt.

*- min. wartość wg cen netto zakupu od Dystrybutora

Pakiet MIX Środki Ochrony Roślin ZIEMOVIT
Numer pakietu

Produkty w pakiecie

Wartość zamówienia*

Bonus dla sklepu – bon
Sodexho Pass

C

ZIEMOVIT
Chwastox TRIO 540 SL
Agrosar 360 SL
Siarkol 800 SC
w dowolnej pojemności

Min. 3 500 zł

350 zł

*- min. wartość wg cen netto zakupu od Dystrybutora

Pakiet MIX Nawozy ZIEMOVIT
Numer pakietu

Produkty w pakiecie

Wartość zamówienia*

Bonus dla sklepu – bon
Sodexho Pass

Min. 3 500 zł

150 zł

ZIEMOVIT

D

dowolne nawozy płynne
i granulowane z oferty

*- min. wartość wg cen netto zakupu od Dystrybutora

Pakiet MIX Podłoża ZIEMOVIT
Numer pakietu

E
F

Produkty w pakiecie

Wartość zamówienia*

ZIEMOVIT

Min. 2 000 zł

dowolne podłoża z oferty

*- min. wartość wg cen netto zakupu od Dystrybutora

Min. 6 000 zł

Bonus dla sklepu – bon
Sodexho Pass

100 zł
250 zł

Regulamin promocji
1. Promocja skierowana jest do wybranych Punktów Sprzedaży Detalicznej
(dalej: PSD), z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

2. Promocja obejmuje zamówienia sklepów w okresie od 08.02 do
29.04.2016r. i nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez
CIECH Sarzyna S.A.
3. CIECH Sarzyna S.A. zastrzega sobie prawo zakończenia promocji
wcześniej niż wynika to z komunikowanego terminu.
4. Zamówienia na promocyjne pakiety należy składać u Przedstawicieli
Handlowych CIECH Sarzyna S.A.
5. Każdy PSD może wziąć udział w promocji tylko raz, w tym zamówić
maksymalnie 1 pakiet każdego rodzaju.
6. Zamówienia na promocyjne pakiety będą realizowane ze stanów
magazynowych Dystrybutorów do 30 dni od 01.03.2016 i dostarczane
od Dystrybutora wskazanego w zamówieniu.
7. Prawo złożenia reklamacji co do przebiegu promocji przysługuje tylko
PSD uczestniczącym w promocji. Reklamacja powinna być złożona w
formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji i
zawierać nazwę i adres PSD oraz powód jej złożenia.
8. Reklamacje rozpatrywane będą przez CIECH Sarzyna S.A. w terminie 14
dni od ich doręczenia. PSD o decyzji Organizatora zostanie
powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji, o
ile w toku reklamacji nie zostanie uzgodniona inna forma
powiadomienia.
9. Przystąpienie PSD do Promocji jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu

