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REGULAMIN  PROMOCJI „FUNDAMENTUM DLA SKLEPÓW ” 2019 

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1. Organizatorem PROMOCJI jest INNVIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

Al. Jerozolimskie 178, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000540684, identyfikująca się numerem identyfikacji podatkowej                

NIP 5571698060, kapitał zakładowy 50.000 PLN w całości wpłacony  

(zwana dalej „Organizatorem”). 

1.2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki sprzedaży 

promocyjnej (zwanej dalej Promocją). Regulamin dostępny jest w siedzibie 

Organizatora, u Doradców Terenowych Organizatora oraz na stronie 

https://innvigo.com/promocje_Fundamentum_skl. 

1.3. Celem Promocji jest zwiększenie sprzedaży produktów Organizatora . 

1.4. Sprzedaż promocyjna organizowana jest w okresie od 15.02.2019 do 15.05.2019 lub do 

wyczerpania zapasu produktu 

1.5. Promocja adresowana jest do: 

− -osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, posiadających pełną 

zdolność do czynności prawnych, 

−   osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 

prawnej, 

−  które w ramach prowadzenia działalności zajmują się detaliczną sprzedaż 

środków ochrony roślin (zwanych dalej  „Kupującym”). 

1.6. Promocja skierowana jest do podmiotów mających siedzibę na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, które dokonają w swoim imieniu zakupu produktu 

FUNDAMENTUM  700 WG  wyłącznie w  sieci  Autoryzowanej Dystrybucji firmy INNVIGO. 

1.7. Promocja obejmuje zakupy środka  FUNDAMENTUM 700 WG  w jednostkowych 

opakowaniach 30 g,   150 g  i 300 g. 

1.8. Organizator jest przyrzekającym wydanie nagród w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego 



1.9. Przystąpienie i uczestnictwo w promocji jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo 

rezygnacji w każdym czasie, zachowując prawa nabyte zgodnie z Regulaminem. 

1.10. Za zakup produktu FUNDAMENTUM 700 WG   ha Kupujący otrzyma nagrody uzależnione 

od ilości zakupionego środka FUNDAMENTUM w okresie obowiązywania Promocji: 

a. Pakiet wejścia: za zakup min 6 kg – otrzyma premię w postaci 600 g środka 

Fundamentum w cenie 1 zł/opakowanie.  

Jednemu podmiotowi przysługuje jeden  pakiet wejścia  niezależnie od ilości zakupionego 

środka Fundamentum.  

Premia w postaci 600 g środka w cenie 1 zł/opak zostanie przekazana przez Autoryzowanego 

Dystrybutora firmy INNVIGO, u którego dokonano zakupu 6 kg tego środka lub bezpośrednio 

od firmy INNVIGO o ile takie wydanie  nie nastąpiło wcześniej. 

b. Zakup 6 kg  - prawo do promocyjnego zakupu od Organizatora  w cenie 1 ZŁ netto vouchera 

do  Amazonka Hotel i SPA w Ciechocinku  na pobyt i usługi  o wartości 850 zł lub nagrody 

rzeczowej  w postaci odkurzacza przemysłowego w cenie 1 zł (netto)  

c. Zakup 12 kg - prawo do promocyjnego zakupu od Organizatora  w cenie 1 ZŁ netto vouchera 

do  Amazonka Hotel i SPA w Ciechocinku  na pobyt i usługi  o wartości  1700 zł  lub nagrody 

rzeczowej  w postaci robota sprzątającego w cenie 1 zł (netto). 

d. Zakup 20 kg - Prawo do promocyjnego zakupu od Organizatora w cenie 1 ZŁ netto vouchera 

uprawniającego do zakupu we wskazanym biurze podróży wyjazdu szkoleniowo-

integracyjnego  dla 1 osoby do Turcji lub na jedną z wysp Grecji.   

e. Zakup 40 kg – Prawo do promocyjnego zakupu od Organizatora w cenie 1 ZŁ netto vouchera 

uprawniającego do zakupu we wskazanym biurze podróży wyjazdu szkoleniowo-

integracyjnego  dla 1 osoby do Meksyku lub Rejsu po Wyspach Kanaryjskich .  

1.12.  Promocja trwa do   wyczerpania dostępności środka FUNDAMENTUM. 

1.13. Ilość zakupu objęta Pakietem wejścia ( 6 kg) wliczana jest  do łącznej ilości zakupionego 

środka Fundamentum i nie ogranicza praw do nagrody w punkcie 1.10 b lub c lub d lub e. 

Uczestnikowi oprócz nagrody wynikającej z Pakiety Wejścia  przysługuje  jedna nagroda 

wynikająca z sumy ilości środka Fundamentum zakupionej z okresie obowiązywania 

promocji. 

1.14. Kupujący  przekaże Organizatorowi kopie faktur lub zestawienie transakcji  

potwierdzające zakupy środka FUNDAMENTUM, w terminie do 30.06.2019. W 



indywidualnych przypadkach, na prośbę Uczestnika Organizator może przedłużyć termin 

złożenia kopii dokumentów, lecz nie przekraczając terminu do 30.07.2019r. Kopie faktur 

lub zestawienie transakcji muszą być czytelne oraz muszą zawierać następujące dane: 

- dane identyfikacyjne sprzedawcy oraz nabywcy (Uczestnika), 

- nazwę, ilość oraz wielkość opakowania zakupionych produktów objętych Programem, 

- datę transakcji, 

1.15  Nie przekazanie przez Kupującego  dokumentów potwierdzających zakupy w terminie   

wskazanym w pkt 1.14 uniemożliwia przekazanie nagrody i powoduje  utratę praw do jej nabycia.  

2. Organizator zobowiązuje się do wydania Nagród w terminie do 30.03.2020, na zasadach:  

2.11. W przypadku Nagrody  w postaci Vouchera na pobyt i usługi w Amazonka Hotel i SPA- 

wystawienia faktury i przesłania potwierdzenia oraz wszelkich danych i  informacji o 

rezerwacji i warunkach realizacji vouchera. 

2.12. W przypadku nagrody rzeczowej (1.10 b lub c)  - wystawienia faktury i przekazania należnej 

nagrody. 

2.13. W przypadku Nagrody w postaci wyjazdu - wystawienia faktury za promocyjny zakup 

vouchera i przesłania potwierdzenia oraz wszelkich danych i  informacji o  wyjeździe i 

warunkach realizacji vouchera. 

Uczestnikowi przysługuje prawo do zamiany nagrody określonych w pkt1.10 b, c, d lub e  

na produkty Organizatora wyszczególnione w Załączniku 1 w cenach wg cennika  

obowiązującego w dniu 30 czerwca 2019.  

3. Nagrody, które zostaną przekazane Uczestnikowi Programu,  związane są z  prowadzoną 

przez niego działalnością gospodarczą. Wszelkie obowiązki podatkowe wynikające z 

uzyskania Nagród pozostają w gestii Uczestnika.  

3.12. Przekazanie nagród następuje wg decyzji Organizatora  poprzez Doradcę Regionalnego 

firmy INNVIGO lub też Autoryzowanego Dystrybutora firmy INNVIGO.  

3.13. Vouchery na pobyt i usługi w Amazonka Hotel i SPA zachowują  ważność do 30.06.2020 

r.. Vouchery nie zrealizowane  do tego czasu tracą ważność.  

3.14. W przypadku rezygnacji z nagród Kupującemu nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.  

3.15. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w promocji Uczestników, 

którzy zadeklarowali nieprawdziwe lub niekompletne dane, co uniemożliwia 



prawidłowość zakwalifikowania zakupów. W przypadku podania niekompletnych lub 

nieczytelnych danych Organizator nie ma obowiązku informować Uczestnika o 

stwierdzonych nieprawidłowościach.  Organizator może podjąć próbę skontaktowania 

się z Uczestnikiem celem uzupełnienia danych 

3.16. Jeżeli nie dojdzie do nabycia towarów, za które została Uczestnikowi przyznana nagroda,   

np. gdy Uczestnik odstąpi od umowy, wypowie ją, dokona korekty ilościowej lub uchyla 

się od skutków prawnych oświadczenia woli, Organizator zastrzega sobie prawo do 

cofnięcia przyznanych Uczestnikowi nagród. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub 

błędnego zaksięgowania transakcji. 

3.17. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w czasie 

trwania Promocji, nie później jednak niż do dnia 30 maja 20 r. Reklamacje należy 

kierować na piśmie do Organizatora. Reklamacje wniesione po upływie powyższego 

terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla 

pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. 

3.18. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego 

reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) 

oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności 

uzasadniających reklamację. 

3.19. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu w formie 

pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora 

(data wysłania pisma przez Organizatora). Decyzja rozstrzygająca reklamację jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie w ramach postępowania reklamacyjnego. 

3.20. Zasady Programu w sposób wiążący określa jedynie niniejszy Regulamin. Materiały 

promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter poglądowy i informacyjny. 

3.21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację Promocji przez niezależne 

podmioty gospodarcze, np. firmy prowadzące sprzedaż środków ochrony roślin nie 

związane z Organizatorem umową Dystrybucyjną. 

 

 



Załącznik 1. Wykaz produktów objętych promocyjnym zakupem w ramach Nagrody w promocji 

Fundamentum dla sklepów 2019 

Produkt 

APIS 200 SE 

DAFNE 250 EC 

DELMETROS 100 SC 

FUNDAMENTUM 700 WG 

GALMET  20 SG 

HARCER 425 EC 

KIER 450 SC 

LOS OVADOS 200 SE 

MADRON 50 FS 

MAJOR 300 SL 

MEPIK 300 SL 

PORTER 250 EC 

PRIMSTAR 20 SG 

REGULLO 500 EC 

RIMEL 25 SG 

RINCON 25 SG 

SOLIDER 

TOTO 75 SG 

TRITER 050 FS 

TYTAN 75 SG 

ZORRO 300 SL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


