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AKCJA PROMOCYJNA VIP!!! 
Zakup produktów w ilościach co najmniej: Nagroda 

 

 

24 tony nawozu azotowego Fertil 12,5  

oraz 

1 000 l nawozu aminokwasowego 

NaturalCrop SL® 

 

 

Rolniczy wyjazd studyjny do Włoch  

w czerwcu lub lipcu 2015 roku. 

W programie m.in.: zwiedzanie fabryki ILSA, 
zapoznanie się z technologią nawożenia kukurydzy 

 i pszenicy, wizyty w instytutach i stacjach 
badawczych, zapoznanie się uprawą winorośli, 
zwiedzanie winnic i inne atrakcje turystyczne.   

 

ZASADY PROMOCJI 
1. Czas trwania promocji: od 15 października do 31 grudnia 2014 roku. 
2. Promocja dotyczy wyłącznie rolników i producentów rolnych – bezpośrednich użytkowników nawozów. 
3. Zakupy produktów Fertil 12,5 oraz NaturalCrop SL (w opakowaniach z oferty handlowej NaturalCrop) w 

okresie od 15 października do 31 grudnia 2014 roku będą premiowane nagrodami. 

4. Promocja ma charakter limitowany. Premia w postaci rolniczego wyjazdu studyjnego do Włoch zostanie 
przyznana dla pierwszych 10 klientów, którzy spełnią warunki wymagane Regulaminem promocji. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 
1. Z Promocji mogą skorzystać: odbiorcy końcowi Produktów promocyjnych, a więc rolnicy i producenci 

rolni – bezpośredni użytkownicy nawozów, którzy wykorzystują je w swojej działalności rolniczej  
z wyłączeniem handlu nawozami, którzy spełnią łącznie następujące warunki: 

a. W dniach od 15 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. zakupią łącznie: 1 000 l nawozu 
aminokwasowego NaturalCrop SL® i 24 tony nawozu azotowego Fertil 12,5 oraz pobiorą fakturę VAT 

 P                   potwierdzającą dokonanie zakupu. 
b. Prawidłowo wypełnią Kartę Zgłoszeniową, która będzie dostępna u przedstawicieli handlowych 

Organizatora. 
2. Dołączą do wypełnionej Karty Zgłoszeniowej kopię faktury VAT. 
3. W terminie od 15 października 2014 r., jednak nie później niż do 31 grudnia 2014 r. przekażą 

przedstawicielowi Organizatora lub wyślą na adres NaturalCrop Poland Sp. z o.o., Al. KEN 57/2, 02-797 
Warszawa, dokumenty o których mowa powyżej. 

 
Szczegółowe informacje na temat Promocji VIP zawarte są w Regulaminie promocji dostępnym w Biurze 
Organizatora – NaturalCrop Poland Sp. z o.o. 

 
 

 


