ANEKS NR 5 DO REGULAMINU PROGRAMU „AGRO-KARTA 2020”
§1
Na mocy niniejszego Aneksu w związku z ustalonymi zmianami w sposobie przeprowadzenia
Programu Agro-Karta 2020, zmieniają się następujące zapisy Regulaminu:
I.

Załącznik nr 3 - Akcja specjalna „Wczesny zakup Lancet Plus, Mustang Forte i
Rexade”
Pkt 2.
1. Przed zmianą:
Akcja specjalna „Wczesny zakup Lancet Plus, Mustang Forte i Rexade” jest
organizowana w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., przy czym okres
zakupu Produktów Wczesny zakup Lancet Plus, Mustang Forte i Rexade trwa od
16.10.2019 r. do 15.03.2020 r.;
2. Po zmianie:
Akcja specjalna „Wczesny zakup Lancet Plus, Mustang Forte i Rexade” jest
organizowana w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., przy czym okres
zakupu Produktów Wczesny zakup Lancet Plus, Mustang Forte trwa od 16.10.2019 r.
do 15.03.2020 r. a produktu Rexade od 16.10.2019 r. do 20.03.2020 r.

II.

Załącznik nr 4 - Akcja specjalna „Wczesny zakup Wirtuoz 520 EC”
Pkt 2.
1. Przed zmianą:
Akcja specjalna „Wczesny zakup Wirtuoz 520 EC” jest organizowana w okresie od
dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., przy czym okres zakupu produktu Wirtuoz
520 EC trwa od 16.10.2019 r. do 15.03.2020 r.
2. Po zmianie:
Akcja specjalna „Wczesny zakup Wirtuoz 520 EC” jest organizowana w okresie od
dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., przy czym okres zakupu produktu Wirtuoz
520 EC trwa od 16.10.2019 r. do 31.03.2020 r.

Pkt 3.
1. Przed zmianą:
Każdy Uczestnik, który dokona zakupu minimum 250 litrów produktu Wirtuoz 520
EC zgodnie z pkt 2 powyżej, otrzyma dodatkowe 200% więcej punktów za cały zakup
produktu Wirtuoz 520 EC zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
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2. Po zmianie:
Każdy Uczestnik, który dokona zakupu minimum 10 litrów produktu Wirtuoz 520 EC
zgodnie z pkt 2 powyżej, otrzyma dodatkowe 200% więcej punktów za cały zakup
produktu Wirtuoz 520 EC zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

III.

Załącznik nr 8 - Akcja specjalna „Ekstra Pole”
Pkt 3-6.
1. Przed zmianą:
Każdy Uczestnik, który dokona zakupu pakietu produktów, o którym mowa w
pkt 1 lit. a-c, w ilości punktów podstawowych o co najmniej 10% większej niż
w roku 2019 (z produktów Lancet Plus 125 WG i Mustang Forte 195 SE), ale
nie mniej niż 5000 punktów oraz zakupi min. 1000 litrów produktu Wirtuoz
250 EC, będzie uprawniony do otrzymania nagrody dodatkowej w postaci
wycieczki do Singapuru i na wyspę Langkawi w Malezji.

Uczestnik, który osiągnął w 2019 r. minimum 10000 punktów podstawowych
z Produktów, o których mowa w pkt 1 lit. a-b powyżej i w edycji 2020
zgromadzi nie mniej punktów z Produktów, o których mowa w pkt 1 lit. a-c
powyżej niż w edycji 2019 oraz zakupi min. 1000 litrów produktu Wirtuoz
250 EC, może otrzymać wycieczkę do Singapuru i na wyspę Langkawi w
Malezji bez wymaganego wzrostu zakupu.

Każdy Uczestnik, który dokona zakupu pakietu produktów, o którym mowa w
pkt 1 lit. a-c, w ilości punktów podstawowych o co najmniej 10% większej niż
w roku 2019 (z produktów Lancet Plus 125 WG i Mustang Forte 195 SE), ale
nie mniej niż 2500 punktów oraz zakupi min. 500 litrów produktu Wirtuoz
250 EC, będzie uprawniony do otrzymania nagrody dodatkowej w postaci
wycieczki do Andaluzji.

Uczestnik, który osiągnął w 2019 r. minimum 10000 punktów podstawowych
z Produktów, o których mowa w pkt 1 lit. a-b powyżej i w edycji 2020
zgromadzi nie mniej punktów z Produktów, o których mowa w pkt 1 lit. a-c
powyżej niż w edycji 2019 oraz zakupi min. 500 litrów produktu Wirtuoz 250
EC, może otrzymać wycieczkę do Andaluzji bez wymaganego wzrostu zakupu.

Strona | 2

2. Po zmianie:
Każdy Uczestnik, który dokona zakupu pakietu produktów, o którym mowa w
pkt 1 lit. a-c, w ilości punktów podstawowych o co najmniej 10% większej niż
w roku 2019 (z produktów Lancet Plus 125 WG i Mustang Forte 195 SE), ale
nie mniej niż 5000 punktów oraz zakupi min. 250 litrów produktu Wirtuoz
250 EC, będzie uprawniony do otrzymania nagrody dodatkowej w postaci
wycieczki do Singapuru i na wyspę Langkawi w Malezji.

Uczestnik, który osiągnął w 2019 r. minimum 10000 punktów podstawowych
z Produktów, o których mowa w pkt 1 lit. a-b powyżej i w edycji 2020
zgromadzi nie mniej punktów z Produktów, o których mowa w pkt 1 lit. a-c
powyżej niż w edycji 2019 oraz zakupi min. 250 litrów produktu Wirtuoz 250
EC, może otrzymać wycieczkę do Singapuru i na wyspę Langkawi w Malezji
bez wymaganego wzrostu zakupu.

Każdy Uczestnik, który dokona zakupu pakietu produktów, o którym mowa w
pkt 1 lit. a-c, w ilości punktów podstawowych o co najmniej 10% większej niż
w roku 2019 (z produktów Lancet Plus 125 WG i Mustang Forte 195 SE), ale
nie mniej niż 2500 punktów oraz zakupi min. 100 litrów produktu Wirtuoz
250 EC, będzie uprawniony do otrzymania nagrody dodatkowej w postaci
wycieczki do Andaluzji.

Uczestnik, który osiągnął w 2019 r. minimum 10000 punktów podstawowych
z Produktów, o których mowa w pkt 1 lit. a-b powyżej i w edycji 2020
zgromadzi nie mniej punktów z Produktów, o których mowa w pkt 1 lit. a-c
powyżej niż w edycji 2019 oraz zakupi min. 100 litrów produktu Wirtuoz 250
EC, może otrzymać wycieczkę do Andaluzji bez wymaganego wzrostu zakupu.

§2
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
§3
Aneks wchodzi w życie w dniu 11.03.2020 r.
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