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PROMOCJA PREMIUM: Rabat na zakup odmian kukurydzy DEKALB®
Kup minimum

60

worków dowolnej odmiany kukurydzy DEKALB®, a na produkty objęte promocją dostaniesz od nas super

rabat.

Promocja dotyczy odmian:
DKC 2931 (FAO 220-230), DKC 3050 NOWOŚĆ (FAO 230-240), DKC 3441 (FAO 240-250), DKC 3623 (FAO 260), DKC 3939
(FAO 270-280)

Wszelkie informacje przekazywane ustnie lub na piśmie przez Monsanto, jej pracowników lub przedstawicieli, w tym dane z niniejszej tabeli, są podawane w dobrej wierze, ale nie
stanowią oświadczenia ani gwarancji Monsanto odnośnie do wydajności lub przydatności produktów, gdyż zależą one od lokalnych warunków klimatycznych i innych czynników.
Monsanto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części umowy z Monsanto, chyba że określono inaczej na piśmie.
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Zasady promocji są bardzo proste:
Kup minimum 60 worków dowolnej odmiany kukurydzy DEKALB®.
Zamówienie może stanowić mix różnych odmian z grupy PREMIUM oraz z
grupy ODMIANY POZOSTAŁE .
Wraz z przedstawicielem marki DEKALB® prawidłowo wypełnij e-kupon
promocyjny (dostępny jedynie w aplikacji, będącej własnością Monsanto), w
którym zaznaczone zostaną zamówione odmiany kukurydzy DEKALB® wraz
z liczbą zamówionych worków.
... a dostaniesz od nas super rabat.
Rabat naliczany jest tylko dla odmian objętych promocją (Odmiany Premium).
Podstawą do wypłaty rabatu będzie przedstawiona faktura zakupu produktów
objętych promocją (zawierająca nazwę produktu, ilość zakupionych worków oraz
źródło zakupu – dystrybutor/punkt sprzedaży).
Promocja trwa do 31 maja 2017 r., lub do wyczerpania zapasów ww. odmian.
Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji przesłanych formularzy a w razie
watpliwości osobistej wizyty przedstawiciela marki DEKALB® w gospodarstwie
oraz odmowy wypłaty rabatu w przypadku zaistnienia fałszerstwa lub oszustwa.
Pozdrawiamy i życzymy udanych siewów
Zespół DEKALB

ODMIANY PREMIUM (super rabat):

DKC 2931 (FAO 220-230) - MOCNY, WCZESNY MIESZANIEC NA ZIARNO
Więcej o odmianie DKC 2931

DKC 3050 (FAO 230-240) - NAJWCZEŚNIEJSZY DENT NA ZIARNO
NR 3 w Badaniach Rozpoznawczych COBORU 2016 - 108% wzorca (12,7 t/ha)
Więcej o odmianie DKC 3050

DKC 3441 (FAO 240-250) - SZYBKA W ODDAWANIU WODY, MOCNA NA TRUDNE WARUNKI
Więcej o odmianie DKC 3441

DKC 3623 (FAO 260) - BARDZO WYSOKIE I WIERNE PLONY
NR 2 w Badaniach PDO COBORU 2016 - 105% wzorca (13,8 t/ha)
Więcej o odmianie DKC 3623

DKC 3939 (FAO 270-280) - WYSOKIE PLONY NAWET W STRESOWYCH WARUNKACH
Więcej o odmianie DKC 3939

Wszelkie informacje przekazywane ustnie lub na piśmie przez Monsanto, jej pracowników lub przedstawicieli, w tym dane z niniejszej tabeli, są podawane w dobrej wierze, ale nie
stanowią oświadczenia ani gwarancji Monsanto odnośnie do wydajności lub przydatności produktów, gdyż zależą one od lokalnych warunków klimatycznych i innych czynników.
Monsanto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części umowy z Monsanto, chyba że określono inaczej na piśmie.
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ODMIANY POZOSTAŁE (bez rabatu):
DKC 3142, DKC 3016, DKC 3203, DKC 3790, DKC 3509, DKC 3717, DKC 3415, DKC 3350, DKC 3417, DKC 3568 Nowość,
DKC 3711, DKC 3730, DKC 3642, DKC 3795, DKC 4014, DKC 3969 Nowość, DKC 4025

Odmiany kukurydzy marki DEKALB – KATALOG PRODUKTÓW.

Szczegółowy regulamin dostępny jest w siedzibie firmy Monsanto Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa.

Wszelkie informacje przekazywane ustnie lub na piśmie przez Monsanto, jej pracowników lub przedstawicieli, w tym dane z niniejszej tabeli, są podawane w dobrej wierze, ale nie
stanowią oświadczenia ani gwarancji Monsanto odnośnie do wydajności lub przydatności produktów, gdyż zależą one od lokalnych warunków klimatycznych i innych czynników.
Monsanto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części umowy z Monsanto, chyba że określono inaczej na piśmie.
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