Fungicīdu akcija 2019*
Izvēlies saviem laukiem drošāko aizsardzības formulu un
startē uz mērķi!
IEGĀDĀJIES

150 L
fungicīdu

VAI

saņem W�RTH

saņem W�RTH

3/4 “ muciņu
komplektu

uzgriežņu atslēgu
komplektu

IEGĀDĀJIES

IEGĀDĀJIES

fungicīdu

fungicīdu

800 L

600 L

IEGĀDĀJIES

saņem MINIBATT+
rokas kombainu

1600 L
fungicīdu

saņem W�RTH
impulsa uzgriežņu
atslēgu

AUSTRIJA
Formula 1

piedalies

ekskluzīvā pieredzes
braucienā
(ar līdzmaksājumu)

*Fungicīdu litrus variet izmantot 2019. gadā, izvēloties kādu no piedāvātajām akcijas dāvanām, vai uzkrāt 2020. gadam.
Uzziniet vairāk: www.agro.basf.lv

Izvēlieties savu šī gada balvu un sāciet krāt litrus nākamā gada balvām jau šogad!
2019. gada akcijas periodā uzkrātos fungicīdu litrus var pārnest uz nākamo gadu un pieskaitīt 2020. gadā iegādātajiem fungicīdu litriem.

Akcijas noteikumi*:
1. Akcijas organizētājs – SIA “BASF”, juridiskā adrese Lambertu iela 33B, Mārupe,
Mārupes nov., LV-2167.
2. Akcijas norises periods 2019. gadā: 1. janvāris līdz 30. septembris.
3. Akcijas produkti: Adexar® XE, Allegro® Super, Bell® Super, Cantus® Gold,
Cantus®, Capalo®, Ceriax®, Caryx®, Corbel®, Duett® Ultra, Efilor®, Flexity®,
Inovor®, Juventus® 90, Opera® N, Osiris® Star, Priaxor®, Priaxor® Power Pack,
Signum®, Tango® Super, Viverda®.
4. Akcijas produktus var iegādāties pie jebkura BASF produktu izplatītāja Latvijā,
taču vienā akcijas pieteikuma veidlapā var iekļaut tikai pie viena izplatītāja
nopirktos fungicīdu litrus. Pie dažādiem izplatītājiem iegādāti fungicīdu litri tiek
uzskaitīti atsevišķi.
5. Iegādājoties akcijas produktus, Jūs variet pretendēt uz sekojošām akcijas
balvām:
5.1. par katriem 150 litriem akcijas fungicīdu – Wurth 3/8" muciņu komplekts vai
Wurth kombinēto atslēgu komplekts;
5.2. par katriem 600 litriem akcijas fungicīdu - Minibatt+ portatīvais rokas
kombains graudu paraugu noņemšanai;
5.3. par katriem 800 litriem akcijas fungicīdu - Wurth akumulatora impulsa
uzgriežņu atslēga;
5.4. par katriem 1600 litriem akcijas fungicīdu, izpildot punktā 6.1. minētos
nosacījumus, - pieredzes apmaiņas brauciens 28.06.2019. - 01.07.2019.
uz Austriju ar daudzpusīgu pieredzes apmaiņas un izklaides programmu, tai
skaitā, Formula 1 sacīkšu apmeklējumu (ar līdzmaksājumu par aviobiļetēm).
6. Lai reģistrētos akcijai, Jums ir jāiesniedz aizpildīta akcijas anketa norādītajā
termiņā:

Akcijas anketa

6.1. Lai piedalītos braucienā uz Austriju, akcijas anketa jāiesniedz līdz
31.05.2019. Iesniedzot anketu par dalību braucienā, akcijas dalībnieks
apņemas segt izdevumus par aviobiļetēm – BASF SIA apņemas veikt
aviobiļešu rezervāciju un garantē, ka viena akcijas dalībnieka izmaksas par
aviobiļetēm nepārsniegs 400 EUR.
6.2. Lai saņemtu akcijas balvas, kas minētas punktā 5.1., 5.2., 5.3, un/vai
izmantotu iespēju pieskaitīt 2019. gada akcijas periodā iegādātos fungicīdu
litrus 2020. gada kampaņai, akcijas anketa jāiesniedz līdz 15.10.2019.
6.3. Pēc minētā termiņa beigām akcijas anketas netiks pieņemtas.
7. Reģistrēties akcijai Jūs variet, aizpildot elektronisko akcijas anketu tiešsaitē
www.akcijaagrobasf.lv,
vai
atsūtot
aizpildītu
anketu
uz
epastu:
agronoms@basf.com, vai pa pastu uz BASF SIA biroju (Lambertu iela 33b,
Mārupe, LV-2167)
8. Ja 2019. gadā iegādātos fungicīdu litrus vēlaties turpināt krāt, lai pretendētu uz
balvu nākamajā gadā, lūdzam ņemt vērā, ka punktā 5. minētais balvu
piedāvājums ir spēkā tikai šajā gadā un 2020. gadā balvu piedāvājums var būt
atšķirīgs.
9. Akcijas noteikumiem atbilstošās balvas, kas minētas punktā 5.1., 5.2., 5.3., būs
iespējams saņemt, sākot no 01.05.2019., viena mēneša laikā pēc akcijas anketas
iesniegšanas. Balvu varēs saņemt pie izplatītāja, no kura iegādāti akcijas
produkti, vai arī Jums to piegādās BASF agronoms.
10. Balvu vērtību naudā neizsniedz, un saņemtās balvas nevar apmainīt pret to
vērtību naudā.
Šī akcija nedublējas ar citām SIA “BASF” organizētajām 2019. gada akcijām.
*Iepazīstieties ar visu akcijas noteikumu aprakstu un papildus infomāciju par akcijas
balvām www.agro.basf.lv

(visiem laukiem jābūt aizpildītiem ar drukātiem burtiem)

Saimniecības nosaukums __________________________________________________________________
Pasta adrese _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ LV ________
Kontaktpersonas vārds, uzvārds ____________________________________________________________
Amats ____________________ , tel. _____________________ , e-pasts ____________________________
Iegādātie akcijas produkti (norādīt litrus):

Adexar® XE

Cantus® Gold

Efilor®

Osiris® Star

Allegro® Super

Capalo®

Flexity®

Priaxor®

Bell® Super

Ceriax®

Inovor®

Caryx

Corbel

Juventus

Signum®

Cantus®

Duett® Ultra

Opera® N

Tango® Super

®

®

Priaxor® Power Pack
®

Viverda®
Fungicīdu litri kopā

Vēlos saņemt balvu 2019.g. par

litriem

Vēlos pieskaitīt 2020.g. kampaņai

litrus

Wurth 3/8" muciņu komplekts (par katriem 150 L)
Lūdzu norādiet Jūsu
izvēlēto bavu skaitu

Wurth kombinēto atslēgu komplekts (par katriem 150 L)
Minibatt+ portatīvais rokas kombains graudu paraugu noņemšanai (par katriem 600 L)
Wurth akumulatora impulsa uzgriežņu atslēga (par katriem 800 L)
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Austriju ar līdzmaksājumu (par katriem 1600 L)

Fungicīdu iegādi apliecinošo pavadzīmju numuri un izrakstīšanas datumi

____________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Izplatītājs, pie kura iegādāti augstāk minētie preparāti _________________________________________
Saimniecībā audzētie kultūraugi: graudaugi ___________________ ha, rapši _____________________ ha,
pākšaugi __________________________________ ha, citi ______________________________________ ha
Mēs vēlētos izmantot Jūsu minētos personas datus, lai sazinātos ar Jums par nozares jaunumiem vai aktualitātēm. Ja piekrītat, ka
mēs ar Jums sazināmies, lūdzu, atzīmējiet vienu vai vairākus tālāk esošos lodziņus, norādot vēlamo saziņas veidu:

Pasts

E-pasts

Īsziņa

Savu piekrišanu Jums ir tiesības atcelt jebkurā laikā, nosūtot mums e-pastu uz
agronoms@basf.com vai rakstisku paziņojumu uz BASF SIA, Lambertu 33b, Mārupe,
LV-2167.

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 ________

