Regulamin Akcji Promocyjnej
Promocja BESTERMINE LATO 9+1

1. Organizator
Organizatorem promocji jest firma De Heus Sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycy 99-100, ul. Lotnicza 21B,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000060991.
2. Cel promocji
Celem promocji jest rozpropagowanie produktu De Heus, Bestermine Lato, mieszanki mineralnowitaminowej, niwelującej efekt stresu cieplnego u krów.
3. Czas
Promocja trwa od 27.04.2022 r. do 30.06.20222 r.
Zamówienia złożone podczas promocji będą zrealizowane niezwłocznie po ich złożeniu. Cena pakietu
promocyjnego dotyczy zamówień, dla których dokument WZ zostanie wydany nie później niż
30.06.2022 r.
4. Produkt
Promocją objęte są mieszanki specjalistyczne dla bydła Bestermine Lato.
5. Adresaci promocji
Promocja skierowana jest do hodowców bydła
lub za pośrednictwem dystrybutorów produkty De Heus.

mlecznego

kupujących

bezpośrednio

Z promocji nie mogą korzystać pracownicy i przedstawiciele organizatora oraz pracownicy
i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w jej przygotowaniu na zlecenie
Organizatora (w tym dystrybutorzy), jak również członkowie najbliższej rodziny tych osób.
6. Zasady promocji
1 pakiet promocyjny to 10 worków Bestermine Lato zakupione w cenie 9 worków.
W przypadku dystrybutorów De Heus oraz dostaw bezpośrednich od firmy De Heus promocja
obowiązuje na zamówienia pełnopaletowe, tj. 40 worków produktów (lub wielokrotność pełnej palety)
- równowartość 4 pakietów promocyjnych. Zwroty zakupionych w ramach promocji produktów
nie będą możliwe.
Promocja jest kierowana również do klientów kupujących pasze De Heus od dystrybutorów. Wówczas,
aby wziąć udział w promocji należy złożyć u dystrybutora zamówienie na pakiet 10 worków, płacąc
za 9 worków (lub wielokrotność pakietu).

Regulamin Akcji Promocyjnej
Promocja BESTERMINE LATO 9+1

7. Postanowienia końcowe
a. Ewentualne zastrzeżenia co do przebiegu promocji mogą być zgłaszane pisemnie
na adres Organizatora. Powinny zawierać imię, nazwisko, adres, jak również dokładny
opis i wskazanie przyczyny ewentualnych nieprawidłowości. Zgłoszone zastrzeżenia
rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia;
b. Wszelka korespondencja związana z niniejszą promocją powinna być kierowana
na adres Organizatora lub mailowo na adres: pl.dystrybutor.info@deheus.com
c. Zasady przeprowadzania promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny;
d. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego.

