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REGULAMIN PROMOCJI 

„Wzbogacamy mleko pełne”  
 

 
1. Organizator promocji 
 
Organizatorem promocji „Wzbogacamy mleko pełne”     
jest Josera Polska Sp. z o.o.  
Paproć 95 , 64-300 Nowy Tomyśl, 
zwana dalej Organizatorem. 
 
2. Czas trwania  promocji 
 
Promocja trwa do dnia 6.07.2022 r  lub do wyczerpania puli produktów przeznaczanych 
na promocję przez Organizatora.  
 
3. Miejsce promocji  
Kanał sprzedażowy Organizatora e-shop FC  
https://sklep.farmchamps.pl 
 
4.Cel promocji  
4.a  
Wzrost sprzedaży produktów Organizatora dla cieląt. 
4.b  
Poszerzenie asortymentu dotychczas stosowanych/kupowanych produktów  
Organizatora promocji. 
4.c 
Pozyskanie nowych klientów z grupy docelowej [50+]. 
4.d 
Wypromowanie nowego produktu poprzez kanał e-shop FC. 
 
5. Produkty objęte promocją  
Produktem objętym promocją jest mieszanka dla cieląt Gastrovit  
w opakowaniach/workach o gramaturze  25 kg 
 
6. Uczestnicy promocji  
Klienci z grupy docelowej [50+], który w okresie trwania promocji  utworzą konto  
w e-shop FC i dokonają zakupów po zalogowaniu się. 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2qoyFt834AhUWCRAIHSqvDwsQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fsklep.farmchamps.pl%2F&usg=AOvVaw1raK-mpPE_dqdBQR1rdum4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2qoyFt834AhUWCRAIHSqvDwsQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fsklep.farmchamps.pl%2F&usg=AOvVaw1raK-mpPE_dqdBQR1rdum4


7. Zasady promocji  
7.a 
Klient z grupy docelowej [50+]  aby móc skorzystać z warunków promocji zobowiązany jest 
zakupić minimum 1 worek [25kg] produktu Gastrovit  na platformie e-shop FC zgodnie  
z wymogami pkt. 6 regulaminu. 
7.b 
Dokonując w/w zakupu na każde zakupione opakowanie klient otrzymuje  25% upust 
cenowy [ 90,00 zł netto !] 
7.c 
Dokonując zakupu, o którym mowa w pkt. 7.b  Klient zyskuje również dodatkowy bonus: 
darmową wysyłkę zamówionego produktu. 
 
 
8. Postanowienia końcowe  
8.a  
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub inne 
niedogodności poniesione przez Uczestnika w związku z udziałem w promocji.  
8.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.  
8.c  
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, jak również do 
odwołania promocji bez podawania uzasadnienia.  
8.d  
Uczestnik nie może się powoływać na nieznajomość regulaminu jeżeli bierze lub brał 
udział w promocji. 
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