ANEKS NR 14 DO REGULAMINU PROGRAMU D-KODER – EDYCJA 2020/2021
§1
Na mocy niniejszego Aneksu w związku z ustalonymi zmianami w sposobie przeprowadzenia
PROGRAMU D-KODER – EDYCJA 2020/2021, dodaje się następujące zapisy Regulaminu:

ZAŁĄCZNIK NR 8
PROMOCJA „ZWROT Z BELKAREM”
1. Produkt biorący udział w promocji „Zwrot z Belkarem” (zwanej dalej: „Promocją”) to pak
BelkarTM z KliperTM (zwany dalej: „Produktem”).
2. Promocja „Zwrot z Belkarem” jest organizowana w okresie od dnia 21.05.2021 r. do dnia
31.01.2022 r., przy czym okres deklaracji trwa od 01.06.2021 r. do 30.09.2021 r., a okres
zakupu Produktu trwa od 01.06.2021 r. do dnia 31.10.2021 r.;
3. Promocja polega na tym, że każdy Uczestnik, który w okresie deklaracji wypełni:
a) papierowy formularz deklaracji, otrzymany przez przedstawiciela handlowego Grupy
Corteva, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji, deklarując zakup pakietu
produktów BelkarTM i KliperTM do 300 ha (przy założeniu 0,25 L produktu BelkarTM na
hektar i 0,75 L produktu KliperTM na hektar), ma możliwość wyboru nagrody:
i. 20% zwrotu w Produkcie (za każdy zadeklarowany pełny zakup na 20 ha –
Uczestnik otrzyma produkt Belkar i Kliper na 4 ha) lub,
ii. zwrot 160 zł za każde zadeklarowane 4 ha Produktu do wyboru na kartę Orlen
lub kartę MediaExpert lub rachunek bankowy podany na koncie Uczestnika na
stronie www.e-pole.pl (w przypadku braku wyboru nagrody do 15.11.2021 r.
Uczestnik otrzyma zwrot na kartę Orlen).
Wypełniony formularz papierowy można wysłać na adres e-mail: pytanie@epole.pl lub w formie MMS na numer telefonu: 575967831 lub przekazać
przedstawicielowi handlowemu.
b) elektroniczny formularz deklaracji, deklarując zakup pakietu produktów BelkarTM i
KliperTM do 300 ha (przy założeniu 0,25 L produktu BelkarTM na hektar i 0,75 L
produktu KliperTM na hektar), otrzyma nagrodę w postaci zwrotu 160 zł za każde
zadeklarowane 4 ha Produktu do wyboru na kartę Orlen lub kartę MediaExpert lub
rachunek bankowy podany na koncie Uczestnika na stronie www.e-pole.pl (w
przypadku braku wyboru nagrody do 15.11.2021 r. Uczestnik otrzyma zwrot na kartę
Orlen).
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4. Uczestnik po wypełnieniu formularza deklaracji jest zobowiązany do zakupu od
01.06.2021 r. do 31.10.2021 r., wskazanej ilości Produktu i zarejestrowania dowodu
zakupu wraz z kodami z naklejek promocyjnych zgodnie z Regulaminem Programu do
15.11.2021 r.
5. Uczestnik po wypełnieniu formularza deklaracji wybierając nagrodę, o której mowa w pkt
3 lit a) lit. i otrzyma w przeciągu 21 dni przesyłką kurierską na adres wskazany na Koncie
Uczestnika Programu określoną ilość produktu BelkarTM z KliperTM.
6. Uczestnik wybierając nagrodę na stronie www.e-pole.pl, o której mowa w pkt 3 lit a) lit. ii
lub pkt 3 lit b), po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 4 powyżej otrzyma w
ciągu 90 dni wybraną nagrodę przesyłką kurierską lub przez przedstawiciela handlowego
grupy Corteva.
7. Jeżeli Uczestnik nie dokona zakupu zgodnego z formularzem deklaracji w okresie zakupu
i/lub nie zarejestruje dowodu zakupu zgodnie z pkt 4 powyżej, to Organizator wystawi na
Uczestnika i prześle rejestrowaną przesyłką pocztową Uczestnikowi do 15.12.2021 r. notę
obciążeniową tytułem „Odszkodowania za niewywiązanie się z zasad Promocji”.
8. Nota obciążeniowa, o której mowa w pkt powyżej, zostanie wystawiona zgodnie z zasadą
iż w przypadku niezrealizowania części lub całości zakupu Produktów, Uczestnik otrzyma
notę obciążeniową opiewającą na kwotę równą wartości otrzymanego Produktu
proporcjonalnie do wielokrotności niezrealizowanego a zadeklarowanego zakupu
Produktu na 4 ha, przy założeniu, że pak Produktu na 4 ha wart jest 988,20 zł brutto.
§2
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
§3
Aneks wchodzi w życie w dniu 21.05.2021 r.
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