
Bierzemy pod uwagę 
symulacje i rzeczywiste 

dane z sadu! 

W ciągu sezonu dostarczamy 
ponad 100 komunikatów!

Pełny regulamin usługi dostępny jest na stronie www. Info-Karta.pl

§ 1.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy regulamin funkcjonowania Info-Karty; 
2. Operator – � rma Agrosimex sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43; 
3. Użytkownik – osoba � zyczna, lub prawna, która korzysta z Info-Karty; 
4. Strona – Użytkownik lub Operator; 
5. Aktywacja – jednorazowa czynność, polegająca na aktywacji przez Użytkownika Info-Karty;

§ 2.
1. Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez Użytkowników 

z usług, świadczonych przez Operatora Info-Karty. 
2. Info-Karta prowadzona jest przez Operatora. 
3. W trakcie korzystania z Info-Karty Użytkownik obowiązany jest do 

przestrzegania postanowień Regulaminu i przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa. 

4. Regulamin zostaje wprowadzony w życie z dniem 01-01-2016. 
Użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odesłania 
internetowego (tzw. linku) zamieszczonego na Stronie Internetowej Info-Karty. 

§ 3.
1. Aktywacja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu Regulaminu. 
2. Podczas Aktywacji obowiązkowo należy podawać prawdziwe dane. 
3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych osobowych podanych 

przez Użytkownika przy Aktywacji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi 
możliwości korzystania z Info-Karty do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał 
on prawdziwe dane. Podczas Rejestracji należy postępować zgodnie z wytycznymi formularza 
rejestracyjnego. 

4. Dokonując Aktywacji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe 
oraz że może wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora swoich danych 
osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z Aplikacji. 

5. Podczas Aktywacji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora jego danych 
osobowych udostępnionych w związku z Aktywacją w celach reklamy, promocji, w celach 
statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji użytkowników.

6. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich zmieniania oraz usunięcia z bazy 
danych Operatora. 

7. Dokonując Aktywacji Użytkownik akceptuje Regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa przy korzystaniu z Info-Karty, a także do 
poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów. 

8. Operator ma prawo do zablokowania Info-Karty w trybie natychmiastowym oraz do pozbawienia 
Użytkownika prawa do korzystania z niej, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu 
lub przepisów obowiązującego prawa w związku z korzystaniem z Info-Karty, a w szczególności gdy 
Użytkownik:
a. w formularzu rejestracyjnym podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób 

trzecich;

b. przekazuje osobom trzecim treści zawarte w komunikatach, otrzymywane w ramach Info-Karty
c. dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa 

lub zwyczajami. 

§ 4.
1. Zabronione jest kopiowanie, redystrybuowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie 

lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w celach komercyjnych lub w inny sposób w całości lub 
w części danych zawartych w Aplikacji.

2. Zalecenia i obserwacje zawarte w przekazanym tekście zostały napisane 
z należytą starannością oraz zgodnie z najnowszym stanem wiedzy 
i informacji pozostającym w posiadaniu autorów. Firma przekazująca 
te informacje nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, 
które mogą powstać na skutek zastosowania powyższych zaleceń. 

§ 5.
Usługa Info-Karta jest odpłatna i aktywacja jest możliwa tylko po dokonaniu zakupu w punkcie 
sprzedaży.

§ 6.
1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji lub zgłoszenia dotyczące naruszenia 

Regulaminu powinny być zgłaszane za pomocą wiadomości elektronicznej (email) na adres: 
info-karta@agrosimex.com.pl, lub listownie na adres: 05-620 Błędów, Goliany 43 w terminie 14 
(słownie: czternastu) dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawy reklamacji.

2. Odpowiedź na reklamację wniesioną zgodnie z treścią § 6 ust. 1 Regulaminu zostanie wysłana 
w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania przez Operatora reklamacji, na adres 
składającego reklamację wskazany w reklamacji.

§ 7.
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie Rejestracji jest 

Operator. Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w związku ze świadczeniem usług przez 

Operatora oraz w celach marketingowych. Dane nie będą przetwarzane w zadnym innym celu.
3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych jest konieczne 

do prawidłowego przeprowadzenia procesu Aktywacji. Operator nie ponosi odpowiedzialności za 
nie wskazanie przez Użytkownika danych osobowych koniecznych do skorzystania z Odpłatnych 
Usług.

§ 8.
1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania jednostronnych zmian do Regulaminu.

Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na Stronie Internetowej Info-Karty.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.

Na podstawie prowadzonego monitoringu nasi eksperci analizują 
zagrożenia. Tworzą komunikaty na podstawie wielu źródeł danych, 
uwzględniając przebieg pogody. Rekomendują preparaty optymalne 
do stosowania w danej fazie rozwojowej oraz odpowiednie do 
stopnia zagrożenia. Komunikaty są wysyłane przez SMS i email 
(rozszerzone zalecenia).

W opakowaniu Info-Karty 2019 znajdziesz: ochrony 
nawożenia 
przerzedzania 
ostrzeżeń pogodowych

Instrukcję użytkownika,
Formularz rejestracyjny z unikalnym numerem aktywacyjnym,
PREZENT: kupon rabatowy na pakiet 
analiz do zrealizowania w 

Komunikaty obejmują zalecenia dotyczące:

Jak powstaje komunikat?

CO ZAWIERA 
EDYCJA PREMIUM 2019 INFO-KARTY?

JAK TO DZIAŁA?

JAK TO DZIAŁA?

SMS, e-mail

Sporetrap Lustracje

Sadownik

Opracowanie 
komunikatów

Stacje 
meteorologiczne

Monitoring
szkodników Prognoza

pogody

zonu dostarczamy 

Zespół ekspertów

1) Kiedy moja INFO-KARTA zostanie aktywowana? 
Info-Karta zostaje aktywowana do 48 godzin od momentu otrzymania 
przez nas Twoich danych.

2) Dlaczego po upływie kilku dni nie dostałem żadnego komunikatu? 
Dlaczego nie dostałem dziś żadnego komunikatu? 

Częstotliwość wysyłania komunikatów jest uzależniona od występowania 
zagrożeń. Jeżeli żadna wiadomość nie dotarła, oznacza to, że nie ma aktualnie 
żadnych zagrożeń ani zaleceń.

3) Minęło 48 godzin od aktywacji Info-Karty, komunikaty zostały wydane, 
a mimo to nadal nie otrzymuję komunikatów. 

Sprawdź czy Twój telefon ma aktywną usługę odbierania SMS-ów oraz czy 
nie występują problemy w Twojej skrzynce e-mail (np. wiadomości tra� ają 
do SPAMU lub konto jest przepełnione). Jeśli problem nie zostanie przez Ciebie 
rozwiązany skontaktuj się z naszym konsultantem pod nr tel. 48-66-80-840.

Bieżąca analiza wysiewów 
askospor, za pomocą sporetrapów 
(łapaczy zarodników)

Bieżąca analiza przez doradców 
przebiegu infekcji ze stacji iMetos 
zlokalizowanej najbliżej Twojego 
sadu.

REGULAMIN AKTYWACJA USŁUGI
Aby Aktywować usługę przygotuj formularz rejestracyjny oraz wybierz stację 
meteorologiczną, z której chcesz otrzymywać komunikaty (mapa stacji 
znajduje się w niniejszej instrukcji). Jeśli chcesz otrzymywać rozszerzone 
komunikaty przez e-mail, podaj Swój adres. Możesz wybrać najwygodniejszy 
dla Ciebie sposób rejestracji:

Przez telefon
Zadzwoń po numer telefonu 48-66-80-840. Połączysz się z naszym 
konsultantem, który aktywuje Twoją Info-Kartę. Podczas rozmowy podaj 
numer seryjny, który był umieszczony w pudełku.

W sklepie
Wypełnij i podpisz formularz rejestracyjny, a następnie przekaż go 
sprzedawcy w sklepie, gdzie nabyłeś Info-Kartę. Zachowaj dla siebie kupon 
odrywany od formularza rejestracyjnego oraz dowód zakupu.

Usługa zostanie aktywowana w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania 
przez nas Twoich danych.

FORMY KOMUNIKATÓW

SMS

Komunikaty obejmują zalecenie 
dotyczące następujących gatunków:

Ziarnkowe (jabłonie i grusze)

Pestkowe (wiśnie, czereśnie i śliwy)

Jagodowe (truskawki, maliny i porzeczki)

PARCH. 
Błędów - Duże zagrożenie. 
Opad 12,4 mm, Silny wysiew
zarodników, Infekcja silna 
05.05. od godz. 11:00. 

Gdy tylko warunki 
pozwolą, konieczny zabieg
interwencyjny: 
Score/Difo  lub  ShavitPlusprzykładowy komunikat 

E-MAILMonitoring lotu szkodliwych 
motyli - pułapki itrap

Przez internet Przez SMS
Wejdź na stronę
www.Info-Karta.pl
i postępuj zgodnie
z instrukcjami 
na ekranie.

Jeżeli korzystałeś 
z Info-Karty w poprzednim 
sezonie, możesz aktywować 
ją na ten rok przez SMS.

Wypełnij formularz
rejestracyjny na 
stronieinternetowej.

Wyślij na numer telefonu 
4628 wiadomość o treści: 
INFOKARTA.XXXX 
(w miejsce xxxx wstaw 
numerseryjny umieszczony 
na kuponie).

Podaj numer seryjny,
który był umieszczony
w pudełku.

Usługa zostanie akty-
wowana automatycznie
z zachowaniem tych 
samych ustawień (zakres 
upraw,przypisanie do 
stacji meteorologicznej) 
jak w ubiegłym sezonie.
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pod patronatem:

ZAK  – Zakalinki

 – Wtelno
 – Białośliwie

DBE

 – WójtostwoSMI – Śmiłowice

KMP  – Kompina

 – Rybno

RUD  – Rudniczek

MKU  – Mostki Kujawskie

ZUR – Żurawieniec

SPL  – Sompolinek

 – Grudziądz

Grójecko-Warecki

GRU

GOR  – Gorzyczany

NOW – Nowodwór POL  – Polubicze

LAS  – Las Dębowy

PIO  – Piotrowice Małe
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KAM  – Kamień

HOR – Horodyszcze

WAN  – Wandalin
 – Granica

WOJ  – Wojciechów

 – Rogów

GRA

Region

MAPA STACJI 
METEOROLOGICZNYCH

Wybierz stację najbliżej Twojego sadu, aby komunikaty były jak najbardziej dopasowane do 
warunków panujących w Twoim regionie. Podczas rejestracji podaj trzyliterowy kod stacji.


