
R AIL O T E dla prenumeratorów
czasopisma „Jagodnik”

  Oprogramowanie MaxCrop do zarządzania 
gospodarstwem, 1200 zł
  Rolka taśmy kroplującej T-Tape (2300 mb)  
od firmy Rivulis, 900 zł 
  Zestaw narzędzi: sekator profesjonalny F2, 
nożyce sadownicze B190, badania składu gleby 
SPECTRAPID - Agrosimex, 807 zł
  Trzy vouchery na zakup produktów w sklepie  
sklep.geocover.pl, 500 zł
  Siatka do podtrzymywania pędów malin  
- rolka 1,7 x 500 mb - Ceres, 300 zł
 Siekiera Bahco SUC—1.0-710, 231 zł

Trzy losowania nagród drugiego 
stopnia w październiku, 
listopadzie i w grudniu:

7910 zł

Voucher na agrowókniny 
Geocover, oraz pobyt 

dla 2 osób w SPA
3340 zł

Calibra 5 l, 
Floramite 1 l, 
Vaxiplant 1 l

1500 zł

Oprogramowanie

do zarządzania 
gospodarstwem

3000 zł Zestaw narzędzi marki  
siekiera, piła składana,  
sekator dwuręczny  
i jednoręczny

1126 zł

Voucher na 
zakup agrotkanin 

w sklepie 
agrotkaniny24.pl

1200 zł

Zestaw od firmy

 Flipper 5l, Prolonger 5l, 
Active 5l, Deforma 0,25l

1100 zł

Filtr  
półautomatyczny 

F6400 (2’)

1050 zł

Vocher  
na zestaw 
opakowań  
Sofrupak

1000 zł

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone 
na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Regulamin loterii znajduje się na stronie www.jagodnik.pl

Vaxiplant

Vaxiplant

Skuter Kymco Agility Carry 50 (4T) 2017  
od firmy Timac Agro + Gama produktów 

Timac Agro do odżywiania dolistnego  
i biostymulacji roślin jagodowych: 
Starter 10l,  Axis 5l, Gold 5l, Vital 5l, Elite 5l,  

Leos 5l, Maxifruit 5l 

Voucher na zakup 
agrotkanin  
w sklepie  

textilo.com.pl

1200 zł



Kupon proszę przesłać na adres: Oikos Sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa 
Kupon można wrzucić  do urny na targach wymienionych w Regulaminie. Więcej informacji u hostessy na stoisku „Jagodnika”.

Losowania nagród II stopnia:
15.10.2018,   15.11.2018,  18.12.2018

Losowanie nagród głównych: 
09.01.2019, godz. 13.30 (podczas TSW 2019)

Fundatorzy nagród:

  







Kupon loteryjny
Zgłoszenia przyjmujemy do 09.01.2019 do godz. 13.00

Jestem prenumeratorem Jagodnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Oikos Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia Loterii na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych, przysługującym mi prawie wglądu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Loterii i akceptuje wszystkie jej warunki. 
Zgadzam się na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektorniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. z 2017, poz.1219).*

* Zgoda fakultatywna


