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Roztocze
Autor: materiały prasowe
Data: 17 czerwca 2020

Trzecia Loteria konsumencka Grupy Azoty zakończona. Główna nagroda,
ciągnik New Holland T4.75S, trafiła do pana Wiesława Kawałki z powiatu
zamojskiego. Nowoczesna maszyna zastąpi wysłużonego Ursusa C360.
Tegoroczna loteria Grupy Azoty „Dbamy o polską ziemię” trwała od 3 lutego do 26 kwietnia 2020
roku. Każdy, kto w tym czasie kupił dowolny nawóz z oferty Grupy Azoty za minimum 1000 zł brutto
i wysłał zgłoszenie SMS’em lub rejestrując się na dedykowanej stronie internetowej, mógł wygrać
nagrodę główną, albo jedną z 240 losowanych co tydzień nagród finansowych w wysokości 1000 zł
(po 20 w każdym tygodniu trwania loterii). Losowanie nagrody głównej odbyło się 28 kwietnia br.
Szczęśliwym zwycięzcą III edycji loterii okazał się pan Wiesław Kawałko. Zarejestrowana faktura
dotyczyła zakupu nawozu płynnego RSM® w autoryzowanym punkcie sprzedaży nawozów Grupy
Azoty, przedsiębiorstwie Teamagro z Zamościa. Pan Wiesław ma gospodarstwo o powierzchni 7,5
ha, w którym sieje przede wszystkim rzepak i pszenicę, uprawia też owoce miękkie, w tym maliny.

3. Loteria Grupy Azoty

Uroczyste wręczenie nagrody. Na zdjęciu pan Wiesław Kawałko wraz z dr. Wojciechem Wardackim
fot. Sławomir Kłak

– Bardzo się cieszę z wygranej, nowy ciągnik się przyda, bo stary Ursus ma już swoje lata. Od lat
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kupuję nawozy Grupy Azoty, jestem za tym, żeby kupować polskie produkty. Jeżeli rolnicy chcą, aby
Polacy kupowali polską żywność, to sami też powinni wspierać krajowych producentów – mówi
Wiesław Kawałko.

3. loteria Grupy Azoty zakończyła się zwycięstwem pana Wiesława Kawałko
fot. Sławomir Kłak

Kluczyki do traktora zostały uroczyście przekazane laureatowi 8 czerwca przez dr. Wojciecha
Wardackiego, prezesa zarządu Grupy Azoty.
– Gratuluję zwycięzcy nagrody głównej i wszystkim laureatom, którym nagrody finansowe są
sukcesywnie przekazywane przez naszych przedstawicieli terenowych. Pomimo bardzo trudnego
okresu pandemii klienci zgłosili niemal 25 tysięcy dowodów zakupu nawozów. To o ponad 50%
więcej niż w zeszłym roku. Grupa Azotów jest sprawdzonym partnerem polskich rolników i cieszymy
się, że wybierają oni krajowe nawozy, których najwyższą jakość gwarantujemy – powiedział prezes
dr Wojciech Wardacki.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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