
TOMAR AGRO KLUB 
Ogólne zasady uczestnictwa w programie na rok 2018 

1. Organizatorem programu Tomar Agro Klub jest firma TOMAR Sp. z siedzibą w Lotyniu, ul. Szczecinecka 
33, 64-965 Lotyń

2. Program lojalnościowy dotyczy transakcji zrealizowanych w okresie od 01.01.2018 roku do 31.10.2018 
roku.

3. Program dotyczy gospodarstw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych, dokonujących zakupów w firmie
Tomar Sp. z o.o., a uczestnikiem programu jest wyłącznie osoba pełnoletnia, bezpośrednio związana z go-
spodarstwem- jego właściciel lub zarządca. 

4. Właściciel lub zarządca gospodarstwa ma możliwość dokupienia miejsca dla osoby towarzyszącej. 

5. Wyklucza się możliwość uczestnictwa w programie osób postronnych - nie spełniających kryteriów za-
mieszczonych w pkt. 3 z wyjątkiem osób wskazanych w pkt. 4. (osoba dokupująca miejsce) 

6. Warunkiem przystąpienia do programu jest:
-  wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem: (link do pliku pdf) i przesłanie go 
na adres siedziby Tomar Sp. z o.o. lub przekazanie przedstawicielowi do dnia 07.04.2018 roku. 
- aktywna współpraca z Tomar Sp. z o.o. w zakresie zakupu określonej grupy oferowanych produktów (lista 
produktów będzie na bieżąco aktualizowana) 
  
7. Nagrodą za spełnienie warunków programu jest zagraniczny wyjazd zorganizowany realizowany    pod ko-
niec 2018 roku.

8. Program lojalnościowy Tomar Agro Klub, w zależności od ilości zgromadzonych przez gospodarstwo 
punktów obejmuje 3 kategorie wyjazdów:

GRUPA PLON
- kierunek: ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE - DUBAJ

- termin: koniec 2018 roku

GRUPA SUPER PLON
- kierunek: SRI LANKA 

- termin: koniec 2018 roku

GRUPA ZŁOTY PLON
- kierunek: MEKSYK

- termin: koniec 2018 roku

9. Deklarację co do wyboru kierunku wyjazdu (przedstawione w pkt. 8), należy przekazać do 30.06.2018 
roku

10. Zgromadzone punkty nie są wymienne na inne nagrody oraz gotówkę, ale w przypadku ich niewykorzy-
stania w 2018 roku zachowują swoją ważność przez maksymalnie 24 miesiące (Program Tomar Agro Klub 
na 2020 rok).

11. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak zaległości płatniczych względem TOMAR Sp z o.o.

12. Tomar Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wyjazdu.

13. Przystępując do programu lojalnościowego, uczestnik jest zobowiązany swoje dane osobowe, wyrażając 
jednocześnie zgodę na ich przetrzymywanie, przechowywanie oraz wykorzystywanie przez Tomar Sp z o.o. 
w celach związanych z realizacją programu oraz celach marketingowych.

14. Szczegółowy regulamin programu Tomar Agro Klub dostępny jest do wglądu w siedzibie organizatora. 

 


