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Mārupe, LV 2167, Latvija

www.agro.basf.lv

Nopērkot BASF fungicīdus 
2016. gada ražai, saņemsiet 
noderīgus palīgus saimniecībā – 
kombinēto atslēgu komplektu 
tehnikas uzturēšanai, meteo staciju 
meteoroloģisko apstākļu uzskaitei 
vai bezpilota lidaparātu sējumu 
apsekošanai un pareizo lēmumu 
pieņemšanai.

Fungicīdu pirkumam pārsniedzot 
1500 litrus, saņemsiet inovatīvo 
bezpilota lidaparātu DJI Phantom 
3 Advanced.  

Nopērkot 600 litrus fungicīdu, savā 
īpašumā iegūsiet uzticamo meteo 
staciju Davis Vantage Vue.

Savukārt iegādājoties vismaz 
200 litrus fungicīdu, saņemsiet 
profesionālo Wurth 28 vienību 
kombinēto atslēgu komplektu.

Akcija 2016

Plašāka informācija par akcijas dāvanām pieejama www.agro.basf.lv. 
Akcijas noteikumus skatīt lapas otrā pusē.



Akcijas noteikumi un nosacījumi*:
1. Laika periodā no 01.01.2016. līdz 01.08.2016. 

jāiegādājas akcijas preparāti:

 Adexar®, Allegro® Super, Bell® Super, 
Cantus®, Cantus® Gold, Capalo®, Ceriax®, 
Caryx®, Corbel®, Duett® Ultra, Efilor®, 
Juventus® 90, Opera® N, Osiris® Star, 
Signum®, Tango® Super, Viverda®.

2. Akcijas preparāti jāiegādājas no viena izplatītāja.

3. Iesnieguma anketa jāaizpilda un jāiesniedz līdz 
01.09.2016. Pēc 01.09.2016. iesniegtās anketas 
netiks pieņemtas.

Iesnieguma anketa (visiem laukiem jābūt aizpildītiem ar drukātiem burtiem)

Saimniecības nosaukums  __________________________________________________________________

Pasta adrese  _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ LV ________

Kontaktpersonas vārds, uzvārds  ____________________________________________________________

Amats ____________________ , mob. _____________________ , e-pasts  __________________________

Iegādātie akcijas preparāti (norādīt litrus):

Allegro® Super Caryx® Efilor® Osiris® Star

Bell® Super Ceriax® Flexity® Signum®

Cantus® Corbel® Juventus® 90 Tango® Super

Cantus® Gold Duett® Ultra Opera® N Viverda®

Wurth 28 vienību kombinēto atslēgu komplekts (iegādāti 200 l un vairāk)  ___

Meteo staciju Davis Vantage Vue (iegādāti 600 l un vairāk)  ______________

DJI Phantom 3 Advanced (iegādāti 1500 l un vairāk)  _____________________

Fungicīdu iegādi apliecinošo pavadzīmju numuri un izrakstīšanas datumi  _________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Izplatītājs, pie kura iegādāti augstāk minētie preparāti  _________________________________________

Saimniecībā audzētās kultūras: graudaugi ___________________ ha, rapši  _____________________  ha,

pākšaugi __________________________________ha, citas  ____________________________________  ha

Es piekrītu saņemt informāciju no BASF Agro:         pa pastu  ,        e-pastu  ,        SMS veidā 

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu sniedzis patiesu informāciju, kā arī BASF mājaslapā  

www.agro.basf.lv esmu iepazinies un piekrītu šīs akcijas noteikumiem un nosacījumiem.  

Vārds, uzvārds _____________________________ paraksts ______________________ datums  ________

Paldies, ka izvēlējāties BASF fungicīdus!

4. Aizpildīto iesnieguma anketu jānosūta uz BASF Agro 
pa pastu (Lambertu iela 33 B, Mārupe, LV 2167) vai 
uz e-pastu agronoms@basf.com.

 Anketai jabūt pilnībā aizpildītai un parakstītai.

5. Akcijas nosacījumiem atbilstošo dāvanu saņemsiet 
no š. g. maija, viena mēneša laikā pēc aizpildītās 
anketas iesniegšanas, pie piegādātāja, no kura 
iegādājāties akcijas preparātus, vai Jums to 
piegādās kāds no BASF Agro agronomiem.

 Šī akcija nedublējas ar citām BASF Agro 2016. gada 
akcijām.

 *Ar pilnu akcijas noteikumu un nosacījumu  
tekstu lūdzam iepazīties BASF Agro mājaslapā 
www.agro.basf.lv. 

Lūdzu norādiet 
Jūsu izvēlēto 
akcijas dāvanu:


