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REGULAMIN PROMOCJI „FACEBOOK - KODY RABATOWE DO AGRARSKLEPU” 

Obowiązuje w dniu 08.12.2022r. 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady promocji „FACEBOOK – KODY RABATOWE DO 

AGRARSKLEPU (dalej jako: „Promocja”) dotyczącej umożliwiania nabywania w sklepie internetowym 

Agrarsklep, dostępnym pod adresem https://agrarsklep.pl/  (dalej jako: „Agrarsklep”), wybranych 

produktów dystrybuowanych za pośrednictwem Agrarsklepu (dalej jako: „Produkty”) w promocyjnych 

cenach – ze zniżkami rodzaju i o wartościach wynikających z elektronicznych kodów rabatowych na 

okaziciela, zapisanych w postaci indywidualnych ciągów znaków (symboli), udostępnianych przez właściciela 

Agrarsklepu. 

2. Organizatorem Promocji i właścicielem Agrarsklepu jest spółka pod firmą Polskie Wydawnictwo Rolnicze 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Metalowej 5, 60-118 Poznań, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101146,  

akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7780164903, REGON 630175513,  

kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł (dalej jako: „PWR”). 

 

3. Promocja obowiązuje: 

od dnia 08.12.2022 r., godz. rozpoczęcia transmisji ok. 12:00 do dnia 08.12.2022r., godz. 23:59. 

 

4. PWR zastrzega sobie możliwość przedłużenia bądź skrócenia okresu obowiązywania Promocji, o którym 

mowa w pkt. 3 Regulaminu, w określonym przez PWR wymiarze, jak również odwołania Promocji w każdym 

czasie, każdorazowo o tym informując. Zmiana w postaci skrócenia okresu obowiązywania Promocji,  

o którym mowa w pkt. 3 Regulaminu, jak również odwołanie Promocji nie wpływa na uprawnienia nabyte  

w trakcie trwania Promocji. 

5. Warunki Promocji: 

a. w ramach Promocji PWR udostępnia – za pośrednictwem portalu Facebook, podczas transmisji  

na żywo („live”) przeprowadzanych na kontach fanpage prowadzonych przez PWR na portalu 

społecznościowym Meta (Facebook) dostępnych pod adresami:  

i. https://www.facebook.com/agrarsklep   

ii. https://www.facebook.com/TopAgrarPolska  

iii. https://www.facebook.com/TPRolniczy  

iv. https://www.facebook.com/ProfiTechnika1  

v. https://www.facebook.com/warzywaiowocemiekkie/ 

vi. https://www.facebook.com/sadnowoczesny/  

(dalej jako: „Transmisje”), określoną liczbę Kodów rabatowych, 

b. Transmisje odbywają się w terminach wyznaczonych przez PWR, o których PWR każdorazowo 

informuje z wyprzedzeniem, 

c. Kody rabatowe upoważniają do jednorazowego nabycia w promocyjnych cenach – ze zniżkami rodzaju 

i o wartościach wynikających z Kodów rabatowych, wyłącznie Produktów prezentowanych podczas 

danej Transmisji; prezentacja danego Produktu obejmuje m.in. udostępnienie linku prowadzącego 

bezpośrednio do podstrony Agrarsklepu dedykowanej temu Produktowi, 

d. Kody rabatowe są ważne (aktywne) wyłącznie w dniu danej Transmisji, podczas której następuje  

ich udostępnienie –  od momentu ich udostępnienia w tym dniu do końca tego dnia; skorzystanie  

z Kodów rabatowych w jakimkolwiek innym dniu niż w dniu, w którym podlegają one udostępnieniu, 

jest niemożliwe (Kody rabatowe są wówczas nieaktywne), 

e. liczba Kodów rabatowych dotyczących danych Produktów prezentowanych podczas danej Transmisji 

jest ograniczona, a ich dokładna liczba jest każdorazowo podawana do wiadomości podczas danej 

Transmisji, 

f. rodzaj i wartość zniżek wynikających z Kodów rabatowych jest ustalana przez PWR, a informacja w tym 

zakresie jest każdorazowo podawana do wiadomości podczas danej Transmisji, 
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g. skorzystanie z Kodu rabatowego jest dobrowolne; osoba, której udostępniono dany Kod rabatowy, nie 

jest zobowiązana do jego wykorzystania, 

h. w celu skorzystania z Kodu rabatowego należy wpisać / wkleić Kod rabatowy w wyznaczonym miejscu 

w formularzu zamówienia w Agrarsklepie podczas składania zamówienia na dany Produkt, którego Kod 

rabatowy dotyczy; szczegółowe warunki składania zamówień na Produkty określa „Regulamin sklepu 

internetowego agrarsklep.pl” dostępny na stronie Agrarsklepu pod adresem:  

https://agrarsklep.pl/content/3-regulamin-i-polityka-prywatnosci 

i. Kody rabatowe są przeznaczone dla nieograniczonej liczby osób, z tym jednak zastrzeżeniem, że: 

i. dostęp do Transmisji może podlegać określonym ograniczeniom przewidzianym przez operatora 

portalu, o którym mowa w lit. a powyżej, zgodnie z właściwymi regulaminami świadczenia usług, 

w tym w szczególności może być uzależniony od posiadania aktywnego konta na tym portalu 

oraz zalogowania się do tego konta, 

ii. jedna osoba może skorzystać wyłącznie z jednego Kodu rabatowego dedykowanego danemu 

Produktowi, 

iii. o możliwości skorzystania z danego Kodu rabatowego decyduje kolejność złożenia zamówienia 

na dany Produkt, którego ten Kod rabatowy dotyczy; wykorzystanie całej przewidzianej puli 

danych Kodów rabatowych uniemożliwia kolejnym osobom skorzystanie z tych Kodów 

rabatowych w ramach zamówienia Produktów, których dotyczą te Kody rabatowe, 

j. Kody rabatowe nie podlegają wymianie na jakiekolwiek środki pieniężne, 

k. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez PWR w trakcie okresu obowiązywania 

Promocji, o którym mowa w pkt. 3 Regulaminu, chyba że co innego przewidziano w odrębnych 

regulaminach tych promocji. 

6. Reklamacje dotyczące Promocji: 

a. wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można składać: 

i. pisemnie na adres PWR: ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, 

ii. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@agrarsklep.pl, 

b. zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, 

w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, (2) żądania adresowanego wobec PWR 

oraz (3) danych kontaktowych osoby składającej reklamacji, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie 

reklamacji przez PWR; wymogi podane w zdaniu poprzedzającym mają formę jedynie zalecenia i nie 

wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

c. ustosunkowanie się do reklamacji przez PWR następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

7. Regulamin jest udostępniany na stronie Agrarsklepu pod adresem: www.agrarsklep.pl oraz na każdym z kont 

fanpage, o których mowa w pkt. 5 lit. a powyżej na których będzie dostępna transmisja (w poście 

informującym o Promocji).  

8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

9. W zakresie składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Promocji zastosowanie znajdują właściwe 

postanowienia Regulaminu Agrarsklepu. 

10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

 

 

 

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. 
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