Regulamin Akcji Promocyjnej
BESTERMINE LATO 10 + 1 w prezencie

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 nowego produktu De Heus, Bestermine Lato, mieszanki mineralnowitaminowej, niwelującej efekt stresu cieplnego u krów.
3. Czas
Promocja trwa od 18.03.2019 r. do 30.04.2019 r.
Zamówienia złożone podczas promocji będą zrealizowane nie później niż do 30.05.2019, zgodnie
z deklaracją uczestnika promocji złożoną na formularzu promocyjnym.
W promocji mogą wziąć udział również klienci, którzy przed jej rozpoczęciem wzięli udział w szkoleniach
organizowanych przez firmę De Heus związanych z produktem Bestermine Lato.

4. Produkt
Promocją objęte są mieszanki mineralno-witaminowe dla bydła Bestermine Lato.

5. Adresaci promocji
Promocja skierowana jest do hodowców bydła mlecznego, kupujących bezpośrednio lub za pośrednictwem
dystrybutorów produkty De Heus.
W Konkursie nie mogą brać udziału 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
a. Promocja kierowana jest do hodowców bydła z całej Polski, kupujących produkty firmy
De Heus u dystrybutorów i/lub uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez firmę
De Heus, dotyczących Bestermine Lato
b. Szkolenia odbywają się w całej Polsce pomiędzy 15.02 a 30.04.2019 r.
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c. Aby wziąć udział w promocji należy wypełnić formularz promocyjny, dostępny w trakcie
szkoleń i u dystrybutora, deklarując liczbę promocyjnych pakietów Bestermine Lato 10+1
gratis oraz datę realizacji zamówienia, nie późniejszą niż 30.05.2019 r.
d. Na każde zamówione 10 worków Bestermine Lato klient otrzymuje 1 worek w prezencie
e. Wypełniony formularz należy oddać obecnym na spotkaniu organizatorom szkolenia lub
w punkcie dystrybucyjnym
f. Zamówienie zostanie zrealizowane przez dystrybutora De Heus w uzgodnionym terminie

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.
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