Uwaga PROMOCJA!
„Pieczarka pod pieczą BASF”
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w promocyjnym zakupie preparatu SPORGON® 50 WP:
1

Kup w terminie 01 lutego do 20 kwietnia 2018 r. minimum 12 kg Sporgonu,
u Dystrybutora lub w Sieci Detalicznej.

2

Wypełnij dokładnie i czytelnie Kupon zgłoszeniowy. Jest on dostępny u Partnerów Handlowych BASF
i na stronie www.agro.basf.pl. Zgłoś zakup w terminie 01 luty - 30 kwiecień 2018 r. wysyłając Kupon
zgłoszeniowy i kopię faktury zakupu preparatu Sporgon na adres: BASF Polska Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa z dopiskiem „Pieczarka pod pieczą BASF”.
Uwaga: przed wysłaniem zgłoszenia zamaż wszystkie ceny widniejące na kopii faktury (lub faktur),
w sposób trwale i całkowicie uniemożliwiający ich odczytanie.

3

Oczekuj nagrody:
ZA KAŻDE ZAKUPIONE 12 KG PREPARATU SPORGON OTRZYMASZ 1 L PREPARATU VIVANDO.
Nagrodę dostarczymy do 10 czerwca 2018 r. kurierem na adres podany w Kuponie zgłoszeniowym.

UWAGA: Ilość nagród jest ograniczona!
Szczegóły regulaminu na stronie www.agro.basf.pl

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Promocji i produktów
Sporgon®, Vivando®, Nemasys® M prosimy o kontakt z infolinią BASF:
telefon (22) 570 99 90

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Formularz Zgłoszeniowy do Promocji „Pieczarka pod pieczą BASF”
(dalej „Promocja”)

Imię i nazwisko osoby podpisującej niniejszy
Formularz w imieniu Uczestnika Promocji

Nazwisko/Nazwa Uczestnika Promocji

Adres Uczestnika Promocji

Powierzchnia netto
prowadzonej uprawy pieczarek

Adres, na jaki ma być dostarczona Nagroda

Numer telefonu kontaktowego

Adres mailowy

Pieczątka partnera handlowego

Zgłoszenie zakupu produktu Sporgon 50 WP dokonanego w Okresie Promocji
(kopie dowodów zakupu zostały dołączone do niniejszego Zgłoszenia) :
Nr dokumentu zakupu

Data zakupu

Zakupiona
ilość kg net

Nazwa i adres sprzedawcy
(Dystrybutora lub sklepu z Sieci Detalicznej)

Deklaracja przystąpienia do Promocji i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Deklaruję przystąpienie do Promocji „Pieczarka pod pieczą BASF” na zasadach określonych w Regulaminie ww. Promocji. Oświadczam, że znana jest mi treść tego
Regulaminu oraz, że w pełni go akceptuję. Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie danych osobowych przez BASF Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa), w celu realizacji Promocji oraz na przekazanie przez BASF Polska Sp. z o.o.
moich danych osobowych, wyłącznie w tym samym celu, podmiotom należącym do grupy kapitałowej BASF. Oświadczam, że zgody udzielam dobrowolnie, mając
świadomość treści przekazanego mi dokumentu: „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Promocji »Pieczarka pod pieczą BASF«” oraz tego,
że udzielenie niniejszej zgody stanowi warunek dla udziału w Programie.

Data

Podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie danych osobowych przez BASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres:
Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa) w celach marketingu bezpośredniego, przesyłania informacji handlowych dotyczących BASF Polska Sp. z o.o.
oraz promocji produktów i usług, będących przedmiotem działalności BASF Polska Sp. z o.o., oraz na przekazanie przez BASF Polska Sp. z o.o. moich danych
osobowych, wyłącznie w tym samym celu, podmiotom należącym do grupy kapitałowej BASF. Oświadczam, że zgody udzielam dobrowolnie, mając świadomość
treści przekazanego mi dokumentu: „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Promocji »Pieczarka pod pieczą BASF«” oraz tego, że udzielenie
niniejszej zgody nie stanowi warunku dla udziału w Programie.
Preferowaną przeze mnie metodą kontaktu jest (wybrane proszę zaznaczyć „x”):

 rozmowa telefoniczna/sms

Data

 e-mail

Podpis

 list

