
REGULAMIN PROMOCJI PROGRAM LOJALNOŚCIOWY  
(DALEJ RÓWNIEŻ: „REGULAMIN”) 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę 
reklamacyjną promocji PROGRAM LOJALNOŚCIOWY (dalej również: „Promocja”), oraz 
uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji. 

 
2. Organizatorem Promocji jest KWS Lochow Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kondratowicach (57-

150) przy ulicy Słowiańskiej 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089194, NIP: 9141049007, 
REGON 930825634, kapitał zakładowy 24 000 000,00 zł, zwana dalej "Organizatorem". 

 
3. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnikiem Promocji (dalej 

również: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 
 

a. jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osobą prawną; 
b. prowadzi działalność rolniczą.  

 
4. Promocja ma na celu upowszechnianie wykorzystania odmian żyta hybrydowego Organizatora. 
 
5. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora 

oraz podmioty sprzedające produkty objęte Promocją, a także ich pracownicy, współpracownicy 
i przedstawiciele. 

 
§ 2 

PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA PROMOCJI 
 

1. Przedmiotem Promocji jest przyznanie przez Organizatora bonusu w postaci uprawnienia do 
zakupu od Organizatora dodatkowych promocyjnych jednostek siewnych żyta hybrydowego 
najnowszej odmiany z oferty Organizatora (dalej również: „Jednostki Promocyjne”) po 
obniżonej cenie 1 zł netto za Jednostkę Promocyjną w przypadku zakupu określonego wolumenu 
jednostek siewnych żyta hybrydowego odmian wskazanych na każdy kolejny rok kalendarzowy 
trwania Promocji przez Organizatora na stronie internetowej www.kws.pl (dalej również: 
„Jednostki Siewne”), na warunkach określonych w Regulaminie. 

 
2. Promocja trwa do dnia 31 grudnia 2021 r. Promocja ma charakter pilotażowy – Promocją objęte 

jest pierwsze 300 (trzysta) zgłoszeń dokonanych przez Uczestników. O wyczerpaniu tego limitu 
Organizator poinformuje na stronie internetowej wskazanej w § 5 ust. 1 Regulaminu. O objęciu 
Promocją decyduje kolejność wpływu kompletnych zgłoszeń zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu (za 
wpływ uznaje się moment pełnego zarejestrowania uczestnika na stronie internetowej 
Organizatora pod adresem: www.kws.pl). Każdy Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego 
zgłoszenia w danym roku kalendarzowym.   
 

3. W Promocji uwzględnia się jedynie zakupy Jednostek Siewnych w kolejnych latach 
kalendarzowych począwszy od 2019 r.  
 

4. Każde kolejne dwa lata kalendarzowe trwania Promocji będą na potrzeby Regulaminu zwane: 
a. „Rok Bazowy” – pierwszy rok kalendarzowy; 
b. „Rok Bonusu” – rok kalendarzowy bezpośrednio następujący po Roku Bazowym. 

 
5. W ostatnim roku trwania Promocji zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 października 2021 r. 

Zgłoszenia dokonane po dniu 15 października 2021 r. zostaną pozostawione bez rozpoznania. 
Dedykowana Promocji strona internetowa: program.lojalnościowy dostępna na www.kws.pl 
zostanie zamknięta z dniem 31 grudnia 2021 r.  
 

6. Uczestnikowi, który złoży kompletne zgłoszenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu: 



a. do dnia 15 września 2021 r. -  Jednostki Promocyjne w ilości ustalonej zgodnie z zasadami 
opisanymi w § 3 ust. 6 i 7 Regulaminu zostaną wysłane na adres podany przez Uczestnika 
w terminie do dnia 30 września 2021 r.  

b. do dnia 15 października 2021 r. – Jednostki Promocyjne w ilości ustalonej zgodnie z 
zasadami opisanymi w § 3 ust. 6 i 7 Regulaminu zostaną wysłane na adres podany przez  
Uczestnika w terminie do dnia 31 października 2021 r.  

7. Zakup Jednostek Siewnych może nastąpić u podmiotów prowadzących sprzedaż materiału 
siewnego żyta hybrydowego odmian KWS tj. u dystrybutorów lub poddystrybutorów Organizatora. 
Zakup Jednostek Promocyjnych może nastąpić wyłącznie u Organizatora.  

 
8. Dostawa Jednostek Promocyjnych nastąpi w trakcie sezonu sprzedaży w każdym Roku Bonusu 

na koszt Organizatora i w sposób przez niego wybrany, do miejsca wskazanego przez Uczestnika 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z § 3 ust. 1 lit. d.  

 
9. Wraz z Jednostkami Promocyjnymi Organizator dostarcza Użytkownikowi fakturę dokumentującą 

dostawę odpowiedniej liczby Jednostek Promocyjnych za cenę 1 zł netto za każdą Jednostkę 
Promocyjną. Zapłata nastąpi przy dostawie Jednostek Promocyjnych, gotówką do rąk 
uprawnionego przedstawiciela Organizatora.  

 
10. Potwierdzenie odbioru Jednostek Promocyjnych Uczestnik poświadcza własnoręcznym podpisem 

na dokumencie potwierdzającym ich dostarczenie. 
 

 
§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 
 
1. Warunkiem udziału w promocji jest dokonanie przez Uczestnika zakupu co najmniej 20 Jednostek 

Siewnych w Roku Bazowym oraz co najmniej takiej samej (lub większej) liczby Jednostek Siewnych 
w Roku Bonusu (tj. łącznie minimum 40 jednostek siewnych żyta hybrydowego) oraz:  
 

a. przekazanie Organizatorowi zdjęć / skanów / kopii faktur VAT dokumentujących dokonanie 
zakupu przez Uczestnika Jednostek Siewnych w Roku Bazowym oraz Roku Bonusu 
(używając dedykowanej strony: program.lojalnościowy dostępnej na www.kws.pl); zdjęcia / 
skany / kopie faktur VAT dokumentujących zakup w Roku Bazowym powinny zostać 
przekazane do Organizatora najpóźniej do dnia 28 lutego Roku Bonusu, natomiast zdjęcia 
/ skany / kopie faktur VAT dokumentujących zakup w Roku Bonusu powinny zostać 
przekazane do Organizatora natychmiast po otrzymaniu faktur potwierdzających zakup w 
Roku Bonusu; za przekazanie uznaje się moment wpłynięcia maila do Organizatora,  

b. złożenie oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych 
przez Organizatora, opisanymi w Klauzuli informacyjnej i/lub Polityce prywatności, 
dostępnej na stronie internetowej: www.kws.pl w treści maila. 

c. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się oraz wyrażeniu zgody na warunki Promocji 
wskazane w Regulaminie w treści maila, 

d. wskazanie adresu dostawy dla jednostek promocyjnych (adres dostawy musi znajdować 
się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) oraz danych potrzebnych do wystawienia faktury, 

 
2. Zamówienia złożone w Roku Bazowym, których termin dostawy przypadnie w Roku Bonusu nie 

będą uwzględniane przy ustaleniu spełnienia przez Uczestnika warunku zakupu co najmniej 20 
jednostek siewnych żyta hybrydowego w Roku Bazowym.  
 

3. Organizator zachowuje kopię faktur VAT, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a. i wprowadza ją do bazy 
stworzonej w celu przeprowadzenia Promocji. 
 

4. Uczestnik nie będzie uprawniony do uczestnictwa w Promocji jeżeli nie spełni wszystkich warunków 
uczestnictwa w Promocji, a zwłaszcza nie zakupi w Roku Bazowym lub Roku Bonusu wymaganej 
ilości Jednostek Siewnych lub odstąpi / rozwiąże umowę dot. przeniesienia własności Jednostek 
Siewnych. Jeżeli Organizator poweźmie wiedzę o wskazanych w zdaniu poprzedzającym 
okolicznościach po dostawie Jednostek Promocyjnych zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu, Uczestnik 
zobowiązany będzie do zapłaty ceny dostarczonych Jednostek Promocyjnych zgodnie z aktualnie 



obowiązującym cennikiem Organizatora, zgodnie z wystawioną fakturą korygującą VAT w terminie 
i na rachunek bankowy wskazany na tej fakturze.   
 

5. W przypadkach budzących wątpliwości, Organizator jest uprawniony do wstrzymania dostawy 
Jednostek Promocyjnych do momentu wyjaśnienia wątpliwości.  
 

6. Promocja odbywać się będzie na następujących warunkach: 
 

a. w Roku Bazowym Uczestnik musi dokonać zakupu co najmniej 20 Jednostek Siewnych; 
b. w Roku Bonusu Uczestnik musi dokonać zakupu co najmniej tej samej liczby Jednostek 

Siewnych co w Roku Bazowym; 
c. po spełnieniu warunków Promocji określonych w Regulaminie Uczestnik uprawniony będzie 

do zakupu od Organizatora po obniżonej cenie 1 zł netto za 1 (jedną) Jednostkę 
Promocyjną Jednostek Promocyjnych w liczbie uzależnionej od liczby jednostek siewnych 
żyta hybrydowego Organizatora zakupionych przez Uczestnika, według następującego 
przelicznika – za każde 20 Jednostek Siewnych zakupionych w Roku Bazowym oraz 20 
Jednostek Siewnych zakupionych w Roku Bonusu (tj. 40 Jednostek Siewnych łącznie) 
Uczestnikowi przysługuje prawo do 1 (jednej) Jednostki Promocyjnej. 

d. Na rok 2021 wprowadza się następującą zmianę w warunkach Promocji:  
i. w Roku Bazowym Uczestnik musi dokonać zakupu co najmniej 20 Jednostek 

Siewnych;  
ii. w 2021 r. (Rok Bonusu) Uczestnik musi dokonać zakupu co najmniej 20 Jednostek 

Siewnych;  
iii. po spełnieniu warunków Promocji określonych w Regulaminie Uczestnik 

uprawniony będzie do zakupu od Organizatora po obniżonej cenie 1 zł netto za 1 
(jedną) Jednostkę Promocyjną Jednostek Promocyjnych w liczbie uzależnionej od 
liczby jednostek siewnych żyta hybrydowego Organizatora zakupionych przez 
Uczestnika, według następującego przelicznika – za każde 20 Jednostek Siewnych 
zakupionych w 2021 r. Uczestnikowi przysługuje prawo do 1 (jednej) Jednostki 
Promocyjnej;  

iv. zakup Jednostek Promocyjnych może nastąpić jedynie przed 30 września 2021 r.; 
uprawnienie do zakupu Jednostek Promocyjnych nie przechodzi na kolejne lata 
kalendarzowe.” 

 
Przykład: 
 

 
7. W celu ułatwienia Uczestnikom spełnienia warunków udziału w Promocji Organizator przewiduje 

możliwość zaliczenia liczby Jednostek Siewnych według poniższych zasad:  
 

a. w przypadku zakupu w Roku Bazowym przez Uczestnika liczby Jednostek Siewnych 
większej niż 20, a niestanowiącej wielokrotności liczby 20, liczba zakupionych Jednostek 
Siewnych przekraczająca liczbę 20 lub wielokrotność 20 może zostać zaliczona w jednym 
z dwóch kolejnych latach po Roku Bazowym (w czasie trwania Promocji), w którym 
jednostki te zostały zakupione, do ilości Jednostek Siewnych w Roku Bonusu lub kolejnym 
roku kalendarzowym pod warunkiem, że zaliczenie spowoduje, że w roku, w którym 
następuje zaliczenie suma ilości jednostek zaliczanych wraz z ilością jednostek 
zakupionych w tym roku będzie stanowić liczbę 20 lub jej wielokrotność; 

b. zaliczona ilość jednostek siewnych żyta hybrydowego Organizatora nie może być po raz 
kolejny wykorzystana w ramach zaliczenia; 

 
Przykład:  
 
1. Uczestnik zakupił w 2019 r. (Rok Bazowy) 108 Jednostek Siewnych; 
2. Uczestnik zakupił w 2020 r. (Rok Bonusu) 112 Jednostek Siewnych; 

liczba zakupionych w Roku Bazowym 
Jednostek Siewnych 

20 27 40 44 60 69 80 100 116 

liczba zakupionych w Roku Bonusu Jednostek 
Siewnych  

20 27 40 44 60 69 80 100 116 

Możliwe do uzyskania Jednostki Promocyjne 1 1 2 2 3 3 4 5 5 



3. Uczestnik zakupił w 2021 r. 120 Jednostek Siewnych; 
4. W 2020 r. Uczestnik jest uprawniony do zakupu 5 Jednostek Promocyjnych (za 100 Jednostek 
Siewnych w 2019 r. oraz 100 jednostek siewnych w 2020 r.); 
5. Na potrzeby Promocji liczba zakupionych w 2020 r. Jednostek Siewnych określona będzie z 
uwzględnieniem zaliczonych jednostek (będzie wynosiła 120 Jednostek Siewnych) = Uczestnik będzie 
mógł zakupić w 2021 r. 6 Jednostek Promocyjnych żyta hybrydowego o ile spełni wszystkie warunki 
Promocji.  
6. Uczestnik nie może po raz kolejny wykorzystać 8 Jednostek Siewnych z 2019 r. oraz 12 Jednostek 
Siewnych z 2020 r. w ramach zaliczenia. 
 

§ 4 
PROCEDURA REKLAMACYJNA 

 
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji. 
 
2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację 

(nazwę, siedzibę, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę, przyczynę 
reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 

 
3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora: 

KWS LOCHOW POLSKA SP Z O.O.  
Kondratowice, ul. Słowiańska 5,  
57-150 Prusy 
z dopiskiem: reklamacja promocji  – PROGRAM LOJALNOŚCIOWY. 

 
4. Podmiot wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o decyzji za pomocą listu poleconego 

wysłanego najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 
 
 

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem: 

www.kws.pl i w siedzibie Organizatora. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator 
zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Promocji drogą pocztową. 

 
2. Biorąc udział w promocji, Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady promocji 

zawarte w niniejszym Regulaminie. 
 
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy 

kodeksu cywilnego. 


