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Regulamin Promocji  „Captan +”  
 

 

DEFINICJE 
1. Promocja – akcja promocyjna o charakterze sprzedaży premiowej prowadzona na podstawie niniejszego 

Regulaminu pod nazwą „Captan +”. 
 
2. Nagroda – Captan 80 WDG lub Malvin 80 WDG - dostarczany Uczestnikom promocji, którzy spełnią warunki 

Regulaminu. 
 
3.  Sprzedaż premiowa – akcja promocyjna mająca na celu promowanie produktów Organizatora obejmująca 

publiczne przyrzeczenie złożone przez Organizatora, zgodnie z którym w zamian za spełnienie określonych 
warunków Promocji Uczestnik otrzyma prawo do Nagrody. 

 
4.  Zleceniobiorca – Motivation Direct Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000358484, kapitał 
zakładowy 50.000 zł, NIP 521-356-87-96, REGON 142450530. 

 

5. Organizator – firma UPL Polska Sp. z o .o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000054910.6.  

 

6. Produkty objęte promocją – preparaty z oferty Organizatora: Captan 80 WDG a’100 kg, Captan 80 
WDG a’50 kg, Captan 80 WDG a’10 kg, Malvin 80 WDG a’10 kg.  

 
7. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Kasa wraca”, określający zasady, zakres oraz ogólne warunki 

uczestnictwa w Promocji, dostępny w siedzibie Zleceniobiorcy i Organizatora oraz na stronie Kasa Wraca i u 
przedstawiciela handlowego UPL. 

 
8. Uczestnik – osoba prowadząca gospodarstwo sadownicze kupująca środek Captan / Malvin w celu 

zastosowania go we własnym gospodarstwie, biorąca udział w Promocji na zasadach określonych 
Regulaminem.  

 
9. Dowód zakupu - za dowód zakupu uznaje się fakturę VAT wystawioną z tytułu zakupu preparatów UPL 

objętych promocją w okresie jej trwania. 
 

UCZESTNICY PROMOCJI 
10. Uczestnikiem akcji promocyjnej może być osoba prowadząca gospodarstwo rolne lub ogrodnicze, 

zamieszkała na terenie Polski, która dokona w okresie trwania Promocji zakupu produktów 
Organizatora objętych promocją i w określonej ilości, na potrzeby własnego gospodarstwa. 
 

11. W Promocji nie mogą brać udziału: 
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a. pracownicy Organizatora, Zleceniobiorcy. 
b. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które nabywają produkty objęte 

Promocją w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 

12. Rejestracja premiowanych produktów może nastąpić za pośrednictwem strony Kasa Wraca – www.kasa-
wraca.pl.   

 
ZASADY PROMOCJI 

13. Akcja promocyjna trwa w okresie: od 01.07.2022 do 30.10.2022. 

 
14. Warunkiem otrzymania i realizacji Nagrody  jest spełnienie łącznie następujących wymagań: 
 

a) Zakup wybranych preparatów objętych promocją: Captan 80 WDG a’100 kg, Captan 80 WDG a’50 
kg, Captan 80 WDG a’10 kg, Malvin 80 WDG a’10 kg.  

 

b) Zarejestrowanie zakupu na stronie www.kasa-wraca.pl poprzez: 
- założenie konta 
- akceptację niezbędnych klauzul RODO  
- akceptację regulaminu promocji 
- wprowadzenia wszystkich wymaganych danych zakupowych 
- załączenia kopii faktury zakupu środka objętego promocją 
 

c) Po weryfikacji zgłoszenia i dowodu zakupu dokonanego przez Uczestnika na stronie Kasa Wraca, 
zostanie dostarczona nagroda w postaci Captan 80 WDG/ Malvin 80 WDG a’ 10 kg. Nagroda zostanie 
dostarczona za pośrednictwem poczty kurierskiej.   

 
15. Nagrodą za zakup preparatów objętych promocją jest środek Captan 80 WDG a’10 kg do 50 kg środka 

Captan 80 WDG i Malvin 80 WDG a’10 kg do 50 kg środka Malvin 80 WDG. Przy zakupie wielokrotności 50 
kg można otrzymać wielokrotność należnej nagrody 10 kg. 
 

16. Minimalny jednorazowy zakup na fakturze to 50 kg premiowanych środków.  
 

17. Maksymalna jednorazowo przyznana nagroda nie może być większa niż 40 kg Captan 80 WDG/Malvin 80 
WDG. 

 
18. Zgłoszenia Uczestnika promocji na stronie www.kasa-wraca.pl, wymaga wpisania poniższych informacji: 

 - imię i nazwisko Uczestnika 
 - adres gospodarstwa na które jest wystawiona faktura zakupu preparatów 
 - numer telefonu komórkowego 

- adres e-mail 
- NIP (nie obowiązkowy) 

 - rodzaj i ilość zakupionego preparatu w Promocji 
  - numer faktury, data faktury  
 - czytelna kopia, zdjęcie lub skan faktury zakupu premiowanych preparatów  

 

19. Jeden Uczestnik może kilkakrotnie dokonać zakupów w okresie trwania Promocji, jednak wysokość 
jednorazowo wypłacanej nagrody nie może przekroczyć 40 kg.  

 
20. W przypadku zwrotu przez Uczestnika premiowanych produktów objętych dowodem zakupu załączonym 

do zgłoszenia, Nagroda nie przysługuje Uczestnikowi i powinna zostać zwrócona Organizatorowi promocji. 

http://www.kasa-wraca.pl/
http://www.kasa-wraca.pl/
http://www.kasa-wraca.pl/
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21. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli faktur zakupowych u dystrybutora i 

sprawdzenia zgodności ilościowej zarejestrowanych w programie Kasa Wraca produktów z raportem 
sprzedaży uzyskanym od dystrybutora. W tym celu Organizator prześle bazę numerów NIP Uczestników 
Kasa Wraca do dystrybutora w celu przygotowania przez niego raportu sprzedaży.  

 
 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
22.  Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Promocji listem poleconym na adres 

Organizatora: UPL Polska Sp z o. o, ul. S t a w k i  4 0 , 01-040 Warszawa z dopiskiem „Kasa Wraca” 
lub mailem na adres anna.karbowniczek@upl-ltd.com. 

 

23.  Reklamacja powinna zawierać podane przez Uczestnika w Formularzu imię, nazwisko, numer telefonu 
komórkowego, ilość i rodzaj kupionego Produktu, a także datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy 
roszczenie, jak również podany opis i powód reklamacji, a także treść żądania. 

 
24.  Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora Promocji w terminie 21 dni roboczych od dnia jej 

otrzymania. O decyzji Organizatora, Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres 
Uczestnika podany w reklamacji. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
25. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie UPL Polska Sp z o.o. , Motivation Direcy oraz na stronie Kasa 

Wraca i u przedstawiciela handlowego UPL. 
 

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

 


