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Regulamin oferty promocyjnej WGRO S.A. – półroczny wynajem
§1
Postanowienia ogólne
1. Oferta promocyjna dotycząca wynajmu powierzchni na terenie WGRO S.A. wyłącznie dla celów działalności handlowej właściwej branżowo, tzn. artykuły
żywnościowe, z podziałem na owoce i warzywa, art. spożywcze pozostałe oraz
artykuły florystyczne, z podziałem na kwiaty żywe, cięte i dodatki florystyczne,
(z wyłączeniem miejsc placowych), zwana dalej Ofertą, realizowana jest przez
Wielkopolską Gildię Rolno-Ogrodniczą S.A., z siedzibą przy ul. Franowo 1, 61-302
Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000104717, NIP: 782-00-06-169 (WGRO S.A.).
2. Przedmiotem oferty jest udzielenie rabatu na czynsz za wynajem powierzchni
handlowej, pod warunkiem podpisania umowy najmu na okres minimum 6 miesięcy.
Rabat obejmuje odpowiednio 50% kwoty wynajmu za pierwszy miesiąc, 25% za drugi
miesiąc oraz 10% za trzeci miesiąc.
3. Oferta skierowana jest do przedsiębiorców, którzy funkcjonują nie krócej niż
3 miesiące od dnia wpisu do CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego i po raz
pierwszy będą korzystać z oferty wynajmu WGRO S.A.
4. Oferta nie dotyczy podmiotów, których funkcjonalność wynika z działań związanych
z przekształceń formalno – prawnych podmiotu funkcjonującego już na WGRO S.A.
WGRO S.A. zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia rabatu promocyjnego
w przypadku stwierdzenia przesłanek wskazujących na zaistnienie takiej sytuacji.
5. W przypadku wynajmu kilku miejsc rabat naliczany będzie od każdego wynajętego
miejsca handlowego.
6. Oferta obowiązuje od 01 lutego 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku z możliwością
przedłużenia.
§2
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Dziale Marketingu oraz na stronie internetowej
www.wgro.com.pl, w zakładce wynajem powierzchni.
2. WGRO S.A. zastrzega sobie prawo do zmian treści Regulaminu.
3. Spory powstałe z tytułu wykonywania zobowiązań wynikających z oferty stanowiska
ekspozycyjnego będą rozstrzygnięte polubownie, a w przypadku braku zgody spory
te rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby WGRO S.A.
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4. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegać będą przepisom kodeksu
cywilnego i innych ustaw.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2022 r.
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