
1000zł

CIĄGNIK i 240 NAGRÓD po 1000 zł!*

*Nagrody pieniężne będą wydawane w kartach przedpłaconych.
Zgłoszenia do loterii przyjmowane są od 3.02.2020 do 26.04.2020. Regulamin na www.dbamyopolskaziemie.pl 

240x

do zdobycia

I WYGRAJ
KUP NAWOZY GRUPY AZOTY



Jak zdobyć wspaniałe nagrody?

1 Szczegółowa lista produktów objętych promocją jest dostępna w regulaminie oraz na www.dbamyopolskaziemie.pl.
2 Jednorazowo możesz zgłosić 1 dowód zakupu, niezależnie od wartości zakupionych produktów promocyjnych.
3 Możesz nadesłać dowolną liczbę zgłoszeń pod warunkiem posiadania do każdego z nich innego dowodu zakupu.
4  Koszt: 1,00 zł / 1,23 zł z VAT. Szczegółowy regulamin loterii znajduje się na www.dbamyopolskaziemie.pl.  

Zgłoszenia przyjmujemy od 3.02.2020 r. do 26.04.2020 r. Organizatorem loterii jest Grupa Eskadra sp. z o.o.

Kup dowolny nawóz Grupy Azoty za co najmniej 1000 zł brutto¹. 

Zachowaj dowód zakupu 2, 3. Zarejestruj swoje zgłoszenie na www.dbamyopolskaziemie.pl  
lub wysyłając SMS-a 4 pod nr 71955 o treści GRUPA AZOTY. XXXX (gdzie „xxxx” oznacza  
numer dowodu zakupu – faktury lub paragonu). 
UWAGA: ważne są wyłącznie dowody zakupu z datą sprzedaży od 3.02.2020 r. do 26.04.2020 r.

Co tydzień do wygrania 20 x 1000 zł w gotówce! 
O wygranej poinformujemy Cię, wysyłając wiadomość SMS.

Losowanie nagrody głównej – ciągnik New Holland T4.75S odbędzie się 28.04.2020 r. 
Laureata nagrody głównej powiadomimy telefonicznie w terminie do 5 dni roboczych  
od daty losowania.

Jeśli dostaniesz SMS-a z informacją o wygranej, wykonaj poniższe kroki, abyśmy mogli 
zweryfikować Twoje zgłoszenie i przekazać Ci nagrodę!

Po pozytywnej weryfikacji Twojego zgłoszenia nagrodę w postaci karty przedpłaconej prześlemy  
Ci pocztą kurierską lub za pośrednictwem Przedstawiciela Terenowego Grupy Azoty najpóźniej  
do 13 lipca 2020 r.

Ze strony www.dbamyopolskaziemie.pl/regulamin (na dole strony) pobierz  
oświadczenie laureata:

zawarte w Załączniku 2 Regulaminu – osoba fizyczna (jeśli zgłosiłeś się do  
loterii jako osoba fizyczna)

LUB

zawarte w Załączniku 3 Regulaminu – przedsiębiorca (jeśli zgłosiłeś się do loterii jako firma).

Oświadczenie trzeba wydrukować, wypełnić dane długopisem, podpisać, a następnie 
zeskanować albo zrobić zdjęcie.

Dowód zakupu (paragon/faktura) zeskanuj lub zrób jego zdjęcie.

Zdjęcie oświadczenia i zdjęcie dowodu zakupu wyślij razem na adres:  
kontakt@dbamyopolskaziemie.pl w TERMINIE DO 5 DNI od otrzymania SMS-a.
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Weź udział w 3 . edycji loterii „Dbamy o polską ziemię”  
od 3.02.2020 r. do 26.04.2020 r.

Poznaj zasady krok po kroku:

Co zrobić, gdy otrzymasz SMS-a o wygranej?


