
Regulamin Wiosna w Sektorze Kwiatowym - 3 darmowe wjazdy 

§ 1 

DEFINICJE 

Ilekroć w Regulaminie użyty jest dany zwrot ma następujące znaczenie: 

1. Strony – oznacza Organizatora, Uczestnika. 

2. Organizator – Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 56031, posługującym się 

numerami: NIP 534-10-15-459, REGON 011160382, z kapitałem zakładowym 

119 857 000 zł., oferujący usługi w obrocie świeżymi produktami rolno – spożywczymi 

i ogrodniczymi. 

3. Uczestnik – osoba fizyczna, prawna prowadząca działalność gospodarczą: 

- dokonująca hurtowych zakupów towarów branży florystycznej w sektorze kwiatowym 

u Organizatora w celu dalszej odsprzedaży o przeważającym profilu działalności: 

kwiaciarnie, studio florystyczne, szkoła florystyczna, centrum ogrodnicze, firma 

dekoratorska,  

- zajmująca się produkcją roślin ozdobnych 

zwany dalej Uczestnikiem Promocji  

4. Promocja „3 darmowe wjazdy” – dedykowana Kupcom Sektora Kwiatowego oraz 

sprzedawcom - polskim producentom roślin ozdobnych program będący częścią Programu 

Karta Stałego Klienta Rynku regulujący zasady wzajemnej współpracy pomiędzy 

Stronami. Program określa przywileje i obowiązki Uczestników Promocji.  

5. Regulamin Promocji – określone zasady działania i warunki uczestnictwa w Promocji. 

 

§ 2 

OGÓLNE ZASADY PROMOCJI 

1. Współpraca w ramach promocji jest dobrowolna i odbywa się na zasadach określonych 

poniżej. 

2. Promocja realizowana jest w ramach aktywnej współpracy stron: Organizatora 

i Uczestnika. 

3. Wymogiem kwalifikacyjnym uczestnictwa w promocji: 

• Uczestnika – jest rejestracja w Programie Karta Stałego Klienta za pośrednictwem 

aplikacji Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta oraz otrzymania potwierdzenia 

z emaila promocja@bronisze.com.pl. 

4. Komunikacja pomiędzy Stronami odbywa się za pomocą środka przekazu ustalonego 

pomiędzy nimi i zapisanego we wniosku. 

 

mailto:promocja@bronisze.com.pl


§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. Promocja dotyczy klientów, którzy w wciągu ostatniego roku nie współpracowali 

z Organizatorem. 

2. Promocja 3 bezpłatne wjazdy trwa od 16 maja do 30 czerwca 2022 r. 

3. Uczestnicy promocji po uprzednim spełnieniu wymogów kwalifikacyjnych tj.:  

• zarejestrowaniu się w Programie Karta Stałego Klienta poprzez Elektroniczne Biuro 

Obsługi Klienta (eBOK), 

• zgłoszeniu numeru samochodu do bezpłatnych wjazdów na adres internetowy: 

promocja@bronisze.com.pl. 

otrzymają potwierdzenie możliwości 3 bezpłatnych wjazdów zgodnie ze zgłoszeniem 

tj.: 

- kupujący – w każdy dzień tygodnia w okresie trwania promocji, 

- sprzedający - producenci roślin ozdobnych w czwartki: 

o 19 maja 2022 r., 

o 26 maja 2022 r., 

o 9 czerwca 2022 r., 

o 23 czerwca 2022 r. 
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