
Strona 1 z 2 

 

  

REGULAMIN PROMOCJI „PAKIET MAX 3 MIESIĄCE” 
 

10.01.2023r. – 31.03.2023r. 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady promocji „PAKIET MAX 3 MIESIĄCE”  

(dalej jako: „Promocja”) dotyczącej dostępu do treści i funkcjonalności udostępnianych w strefie Premium 

portalu internetowego Top Agrar Polska dostępnego pod adresem www.topagrar.pl (dalej jako: „Portal”) 

objętych „Pakietem MAX” (dalej jako: „Pakiet MAX”). 
 

2. Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Polskie Wydawnictwo Rolnicze spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Metalowej 5, 60-118 Poznań, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101146, akta rejestrowe 

przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł  

(dalej jako: „PWR”).  
 

3. Promocja obowiązuje od dnia 10.01.2023r., godz. 08:00 do dnia 31.03.2023 r., godz. 23:59. 
 

4. PWR zastrzega sobie możliwość przedłużenia bądź skrócenia okresu obowiązywania Promocji, o którym mowa  

w pkt. 3 Regulaminu, w określonym przez PWR wymiarze, jak również odwołania Promocji w każdym czasie, 

każdorazowo o tym informując. Zmiana w postaci skrócenia okresu obowiązywania Promocji, o którym mowa  

w pkt. 3 Regulaminu, jak również odwołanie Promocji nie wpływa na uprawnienia nabyte w trakcie trwania 

Promocji. 
 

5. Warunki Promocji: 

a. w ramach Promocji PWR umożliwia jednorazowo kwartalny (przez okres 90 dni) dostęp do Pakietu MAX  

na podstawie kodu aktywacyjnego zapisanego w postaci ciągu znaków (symboli) (dalej jako:  

„Kod aktywacyjny”) dla każdej osoby, która w okresie obowiązywania Promocji spełniła łącznie 

następujące warunki (dalej jako: „Uczestnik”); 

i. otrzymała od PWR informacje o warunkach Promocji wraz z voucherem umożliwiającym skorzystanie  

z Promocji; 

ii. Założyła konto na portalu: www.topagrar.pl akceptując Regulamin Portali Internetowych PWR 

(dostępny pod adresem: http://static.pwr.agro.pl/regulamin-portali/  (dalej jako: „Regulamin Portali 

Internetowych PWR”); 

iii. Po zalogowaniu do konta na portalu https://www.topagrar.pl/ , w zakładce Aktywuj dostęp, w polu 

Aktywuj dostęp lub prenumeratę poprzez kod aktywacyjny wpisała otrzymany Kod aktywacyjny; 
 

b. w odpowiedzi na aktywowanie dostępu do Pakietu Max. Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail 

potwierdzającą skorzystanie z Promocji. Wiadomość wysyłana jest na podany podczas zakładania konta 

adres e-mail; 

c. w dniu zakończenia Promocji Uczestnik otrzyma wiadomość email z informacją o zamknięciu dostępu  

do Pakietu Max na warunkach wynikających z Promocji i wskazówki w jaki sposób, może kontynuować 

korzystanie ze Strefy Premium top agrar Polska; 

d. kod aktywacyjny jest ważny do 31.03.2023r., po tym terminie kody aktywacyjne wydane w ramach 

niniejszej Promocji tracą ważność; 

e. każdy aktywowany w okresie Promocji kod aktywacyjny umożliwia Uczestnikowi dostęp do Strefy 

premium top agrar – Pakiet Max  przez 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni od momentu jego aktywacji; 

f. okres dostępu do Pakietu Max w oparciu o Kod aktywacyjny rozpoczyna się w dniu aktywowania  

tego dostępu na podstawie Kodu aktywacyjnego i kończy się wraz z upływem 90. dnia obowiązywania 

tego okres; 

g. jeden Uczestnik może skorzystać z Promocji wyłącznie jeden raz; skorzystanie z Kodu aktywacyjnego  

i dostępu do Pakietu Max w oparciu o Kod aktywacyjny jest dobrowolne; Uczestnik nie jest zobowiązany 

do jego wykorzystania; 
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h. po zakończeniu okresu dostępu do Pakietu Max Uczestnik może kontynuować korzystanie ze Strefy 

Premium Portalu – z dowolnego pakietu, w tym Pakietu Max, jedynie pod warunkiem wykupienia dostępu 

zgodnie z „Regulaminem prenumeraty czasopism wydawanych i dystrybuowanych przez Polskie 

Wydawnictwo Rolnicze sp. z o.o.” dostępnym pod adresem:  http://static.pwr.agro.pl/regulamin-

prenumeraty/ ; 

i. szczegółowy zakres treści i usług objętych Pakietem MAX jest dostępny na stronie Portalu 

(www.topagrar.pl); 

j. Promocja nie obejmuje usług dodatkowych oferowanych osobom, które wykupiły prenumeratę/ 

subskrypcję Pakietu Max takich jak: zniżki na wydarzenia, darmowe porady. 
 

6. Uruchomienie Kodu aktywacyjnego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika Promocji 

niniejszego Regulaminu. 
 

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez PWR w trakcie okresu obowiązywania 

Promocji, o którym mowa w pkt. 3 Regulaminu, chyba że co innego przewidziano w odrębnych regulaminach 

tych promocji. 
 

8. Składanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących Promocji odbywa się na zasadach określonych  

w Regulaminie Portali Internetowych PWR. 

 

9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Portali 

Internetowych PWR oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

 

 

 

Publikacja regulaminu 10.01.2023r. 

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. 
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