REGULAMIN PROMOCJI
„McCORMICK - MOCNA PROMOCJA X4”

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej jako: Regulamin) jest określenie zasad Promocji
„McCORMICK - MOCNA PROMOCJA X4” (dalej jako: Promocja), warunków uczestnictwa w Promocji
oraz warunków korzystania z promocyjnych warunków sprzedaży (sugerowanej ceny sprzedaży)
ciągników marki McCormick X4.080, nabytych przez Uczestnika promocji w okresie jej
obowiązywania.
2. Organizatorem Promocji jest Argo Polska sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul.
Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000901373,
zwana dalej „Organizatorem”.
3. Promocja organizowana jest na terenie Polski, w punktach dealerskich McCormick, wymienionych
w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. ZASADY PROMOCJI
1. Promocja trwa od daty ogłoszenia promocji do 31 maja 2022 r. lub do wyczerpania zapasów.
2. Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba
prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którzy spełniają łącznie
następujące warunki:
a) zaakceptowali niniejszy Regulamin Promocji,
b) wyrazili i nie odwołali zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych o
treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Argo Polska sp. z o. o. moich danych osobowych w
postaci imienia, nazwiska, adresu do korespondencji i adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania
mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Argo Polska sp. z
o.o. za pomocą wiadomości listownych oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
b) wyrazili i nie odwołali zgody na kontakt telefoniczny ze strony Organizatora oraz ze strony firm
współpracujących z Organizatorem na podstawie umów dealerskich w zakresie sprzedaży maszyn i
części zamiennych, w celach handlowych i marketingowych zgodnie przepisem z art. 172 ust. 1
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.),
3. Cena netto obliczona przy kursie euro nieprzekraczającym 1 euro = 4,70 pln, dla ciągnika w
standardowym wyposażeniu. Finalna cena zakupu może różnić się w zależności od wybranej
konfiguracji opcji. Informacje o specyfikacji ciągnika dostępne u Dealerów.
4. W przypadku zgłoszeń niespełniających wymogów formalnych Organizator nie ma obowiązku
powiadamiania Uczestnika o niezakwalifikowaniu go do Promocji. Z udziału w Promocji wykluczone
zostaną zgłoszenia niekompletne, nieczytelne lub zawierające nieprawdziwe dane.
5. Promocja łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u podmiotów prowadzących punkty
dilerskie McCormick lub u Organizatora, chyba że warunki takich promocji stanowić będą inaczej.

3. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail:
info@argopolska.com nie później niż do 30 czerwca 2022 r..
2. Zgłoszenie reklamacyjne związane z przeprowadzeniem Promocji powinno zawierać imię i
nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację, dokładny adres do korespondencji, adres e-mail oraz

telefon kontaktowy, a także dokładny opis przyczyny i okoliczności stanowiących podstawę do
zgłoszenia reklamacji.
3. Organizator rozpatruje reklamację związaną z przeprowadzeniem Promocji, a następnie o jej
wynikach informują osobę zgłaszającą reklamację w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania
zgłoszenia reklamacji.

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu i przez czas niezbędny do prowadzenia
Promocji, na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika.
2. Administratorami danych osobowych Uczestnika jest Organizator Promocji. Odbiorcami danych
osobowych mogą być podmioty prowadzące punkty dealerskie Organizatora, o których mowa w art. 2
ust. 3.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji, uzupełniania i
wycofania zgody na ich przetwarzanie, poprzez przesłanie stosownego wniosku w formie pisemnej na
adres siedziby administratora danych lub na adres e-mail: info@argopolska.com. Wycofanie zgody
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
4. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w celach marketingowych i handlowych na
podstawie odrębnej zgody.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do wzięcia udziału w Promocji.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Promocji:
www.mccormick.it/pl/mccormick-mocna-promocja-x4/ i obowiązuje od dnia rozpoczęcia Promocji, o
którym mowa w art. 2 ust. 1.
2. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
3. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji bez
podania przyczyny. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą obowiązywały od dnia ich
ogłoszenia na stronie internetowej Promocji: www.mccormick.it/pl/mccormick-mocna-promocja-x4/.
5. Organizatorowi przysługuje prawo zakończenia Promocji w każdym czasie.
6. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Promocji „McCORMICK: MOCNA PROMOCJA X4”

Lista autoryzowanych punktów Dealerskich biorących udział w Promocji:
Nr

Nazwa

Telefon

E-mail

1

Hydro-Masz

43 820 38 95

hydromasz@hydro-masz.pl

2

Agropol Zakrzewo

542 720 523

agropol.agropol@wp.pl

3

ATA-Technik

67 284 41 84

ata-technik@atatechnik.com.pl

4

Toral

65 575 16 05

biuro@toral.com.pl

5

Agro Szczuka

87 520 03 11

biuro@agroszczuka.pl

16 628 22 66

biuro@rol-mech.pl

16 632 14 15

lubaczow@rol-mech.pl

14 643 66 08

szczucin@rol-mech.pl

846 111 179

miaczyn@rol-mech.pl

18 353 79 47

gorlice@rol-mech.pl

16 678 48 75

przemysl@rol-mech.pl

74 89 37 170

biuro@agrotim.info

6

7

Rol-Mech

Agrotim

Adres
Zapole 79/5,
98-275 Brzeźnio
Kujawska 11,
87-707 Zakrzewo
Os. Cechowe 31
64-840 Budzyń
ul. Poznańska 65,
63-800 Gostyń
ul. Podmiejska 11,
19-300 Ełk
Radymno ul.
Słowackiego 17,
Lubaczów ul.
Kraszewskiego 4,
Szczucin ul.
Kościuszki 56,
Miączyn, Miączyn –
Stacja 48C,
Gorlice, Biecka 78 B,
Przemyśl ul. Ofiar
Katynia 43
ul. Lipowa 3
58-210 Łagiewniki/k
Wrocławia

