
Regulamin promocji „SERWIS POLOWY GRATIS” 

§ 1. Informacje ogólne 

1. Organizatorem Promocji „SERWIS POLOWY GRATIS” jest  DR. GREEN Sp. z o.o.  z siedzibą w 
Chrzanowie, ul. Fabryczna 16, 32-500 Chrzanów, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000326846, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, NIP 6282206223, REGON 
120865342. zwany dalej Organizatorem. 

2. Czas trwania Promocji jest oznaczony od 15 marca do 30 kwietnia, z zastrzeżeniem, że Organizator w 
każdej chwili może Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić. Czas pozostały do końca Promocji 
wyświetlany jest na stronie www.dr-green.pl. Zakończenie Promocji nie będzie miało wpływu na prawo do 
skorzystania z SERWISU POLOWGEGO GRATIS przez Uczestnika Promocji, który prawo to już nabył, z tym 
zastrzeżeniem, że Uczestnik Promocji musi wykorzystać SERWIS POLOWY nie później niż tydzień po 
zakończeniu promocji. 

3. Informacje o Promocji „SERWIS POLOWY GRATIS” wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie 
internetowej wwwdr-green.pl 
 

§ 2. Definicje 

1. Organizator – DR GREEN Sp. z o.o., którego dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

2. Promocja „SERWIS POLOWY GRATIS” - organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach 

określonych w treści niniejszego Regulaminu. 

3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji. 

4. Uczestnik - przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą 

osobą prawną, lub osobą fizyczną, który bierze udział w Promocji. Uczestnikiem Promocji może być 

wyłącznie osoba sprawująca nadzór nad stosowaniem nawożenia na uprawie.  

5. SERWIS POLOWY – usługa polegająca na spotkaniu Uczestnika promocji ze Specjalistą oddelegowanym 

przez Organizatora w miejscu i terminie wspólnie ustalonym przez Uczestnika i Specjalistę w celu oceny 

jakości upraw i doborze indywidualnego systemu nawożenia dolistnego. Zastosowanie bezpłatnej porady 

udzielonej podczas spotkania nie jest obowiązkowe, a Organizator nie bierze odpowiedzialności za żadne 

skutki zastosowania lub niezastosowania przepisanych dawek nawozów i udzielonych porad.  

6. Sklep internetowy – Sklep pod adresem: www.dr-green.pl/sklep 

7. Punkt dystrybutorski – Sklep na terenie Polski sprzedający produkty marki DR GREEN i wskazany pod 

adresem internetowym: https://www.dr-green.pl/siec-dystrybucji  

8. Formularz – formularz kontaktowy stanowiący załącznik „A” niniejszego regulaminu  

 

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji 

1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie Uczestnicy, którzy w terminie od 15 marca do 30 kwietnia 

dokonali zakupów produktów marki DR GREEN o wartości przekraczającej 600 zł.  

2. Zakup może zostać zrealizowany w sklepie internetowym DR GREEN lub w punkcie dystrybutorskim.  

a) w przypadku dokonania zakupów na stronie www.dr-green.pl koniecznie jest podczas finalizacji 

zamówienia pozytywne zaznaczenie opcji: a) Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych 

przez firmę Dr. Green sp. z o. o. z siedzibą w Chrzanowie, w celach marketingowych. ORAZ 

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

przez firmę Dr. Green sp. z o. o. z siedzibą w Chrzanowie. 

b) W przypadku zrealizowania sprzedaży w Punkcie Dystrybutorskim należy w ciągu 7 dni od daty zakupu 

przesłać na adres e-mail: marketing@dr-green.pl : skan, fotokopię dowodu potwierdzającego zakup 

produktów marki DR GREEN (faktura , paragon) oraz wypełnić formularz określony w pkt 8 par.2  

niniejszego regulaminu 

https://www.dr-green.pl/siec-dystrybucji


§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą 

„SERWIS POLOWY GRATIS”. 

2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika 

Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób. 

3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami 

Regulaminu. 

 



 

FORMULARZ A 

 

PROMOCJA SERWIS POLOWY GRATIS 

 

Ja, niżej podpisana/y _____________________________________ [imię i nazwisko konsumenta], 

niniejszym wyrażam chęć skorzystania z promocji SERWIS POLOWY GRATIS  

Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych przez firmę Dr. Green sp. z o. o. z siedzibą w 

Chrzanowie, w celach marketingowych. 

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez 

firmę Dr. Green sp. z o. o. z siedzibą w Chrzanowie oraz kontakt telefoniczny specjalisty DR GREEN. 

Oświadczam, że dokonałem zakupów produktów marki DR GREEN w terminie do 30 kwietnia o wartości 

……………………. (prosimy wypełnić) 

Jestem zainteresowany spotkanie ze specjalistą: 

……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….…………

…………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………

………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….………………………………

prosimy wpisać lokalizację miejscowość, województwo   

Mój nr telefonu ………………………………………………………… 

Uwagi ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prosimy o wpisanie dodatkowych uwag jeśli są.  

 

 

Podpis uczestnika  


