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REGULAMIN PROMOCJI 

„Shaker w prezencie”  

 
 

1. Organizator promocji 
Organizatorem promocji „Shaker w prezencie” jest: 
Josera Polska Sp. z o.o.  
Paproć 95 , 64-300 Nowy Tomyśl 
zwana dalej Organizatorem. 
 
2. Czas trwania  promocji 
Promocja trwa od dnia 23.04.2022 do dnia 23.06.2022 roku lub do wyczerpania 
zgromadzonej przez organizatora promocyjnej puli materiałów reklamowych lub 
produktów objętych promocją. 
 
3. Cel promocji 
Budowa rozpoznawalności marki FarmChamps oraz dotarcie do jak największej 
liczby klientów, poprzez sklep internetowy https://sklep.farmchamps.pl. 
 
4. Uczestnicy promocji 
Uczestnikami promocji „Shaker w prezencie” mogą być: 

• wszyscy którzy kupili co najmniej jedną saszetkę zakiszacza SiloSolve FC 200 g 
lub aplikator FarmCHAMPS w sprzedaży internetowej poprzez sklep 
internetowy https://sklep.farmchamps.pl. 

 
5. Produkty objęte promocją 
Produktem objętym promocją jest zakiszacz SiloSolve FC 200 g lub aplikator 
FarmCHAMPS. 
 
6. Zasady promocji 
6.a 
Do każdego zamówienia z co najmniej jedną saszetką zakiszacza SiloSolve FC 200 g 
lub jedną sztuką aplikatora FarmCHAMPS zrobionego w sklepie internetowym: 
https://sklep.farmchamps.pl, w okresie trwania promocji, dodawana jest jedna 
sztuka shakera FarmCHAMPS (nr SAP 30002647) w prezencie. Do jednego zamówienia 
z  wyżej wymienionymi produktami zawsze dodawana jest maksymalnie 1 sztuka 
shakera w prezencie, bez względu na liczbę saszetek zakiszacza bądź aplikatora w 
koszyku. W jednym zamówieniu klient może otrzymać co najwyżej jedną sztukę 
shakara FarmCHAMPS w prezencie. 
6.b 



 
 

Nie ma ograniczeń w temacie liczby zamówień powtarzanych w okresie trwania 
promocji. Za każdym razem zamawiający otrzymuje należną mu 1 sztukę shakera 
FarmCHAMPS  w prezencie za 0,14 zł netto. 
6.c 
Zamówienia promocyjne realizowane będą na podstawie zamówień złożonych przez 
sklep internetowy https://sklep.farmchamps.pl w okresie trwania promocji. 
Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest akceptacja Regulaminu sklepu.  
6.d 
Zamówiony towar  fakturowany jest przez Organizatora (Josera Polska Sp. z o.o.). 
6.e 
Na cele promocji organizator zgromadził określoną pulę upominków 
marketingowych zwanych shaker FarmCHAMPS. 
6.f 
Zgłoszenie trafia do Biura organizatora poprzez stronę internetową. 
6.g 
Zamówienie promocyjne oraz shaker wysyłane będą do zamawiającego, 
bezpośrednio z magazynu Organizatora. 
Termin wysyłki nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia otrzymania zamówienia.  
 
7. Postanowienia końcowe  
7.a 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub inne 
niedogodności poniesione przez Uczestnika w związku z udziałem w Promocji.  
7.b 
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady organizacji 
Sprzedaży Promocyjnej, w tym warunki uczestnictwa w Sprzedaży Promocyjnej oraz 
przebieg postępowania reklamacyjnego. Wszelkie materiały promocyjne lub 
reklamowe mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy 
wysuwania w stosunku do Organizatora jakichkolwiek żądań lub roszczeń.  
7.c 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, jak również do 
odwołania akcji bez podawania uzasadnienia. 
7.d 
Uczestnik nie może się powoływać na nieznajomość regulaminu jeżeli bierze lub 
brał udział w promocji. 
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