
CAMPANIE PROMOȚIONALĂ - BONUS FERMIER 2022

Grupa
Hibrid

Floarea
soarelui

Preț promoțional RON/Sac
în pachet tehnologic

Express® 50 SG
8 Oct - 23 Dec 2021

Tratament standard

Preț promoțional RON/Sac
în pachet tehnologic

Express® 50 SG
8 Oct - 23 Dec 2021

*) Tratament Premium Lumisena

Preț Express® 
RON/Hectar

în pachet 
tehnologic*

Preț RON/Sac
(fără Express®)

8 Oct 2021 -
31 Mai 2022

P64LE162 950 995 79 1.150

P64LE136 920 965 79 1.120

P64LE137 920 965 79 1.120

P64LE25 900 945 79 1.100

P64LE99 900 945 79 1.100

P64HE118 915 960 79 1.115

P64HE133 915 960 79 1.115

P64HE144 915 960 79 1.115

Grupa Hibrid
Floarea soarelui

Preț promoțional RON/Sac
8 Oct - 23 Dec 2021 

Tratament Standard

Preț promoțional RON/Sac
8 Oct - 23 Dec 2021 

*) Tratament Premium Lumisena
Preț RON/Sac

1 Ian - 31 Mai 2022

P64LP180 915 960 1.115

P64LP170 915 960 1.115

P64LP130 860 905 1.060

CONVENȚIONAL P64LL125 600 645 800

HRANĂ PĂSĂRI P64BB01 600 645 800

Express® 50 SG este marcă înregistrată FMC și a companiilor afiliate.

ATENȚIE: Oferta comercială pentru pachetul Promoțional (hibrizi de floarea soarelui ExpressSun® împreună cu erbicidul Express® 50 SG) este 
valabilă numai în perioada 8 Octombrie - 23 Decembrie 2021.
Pachetul promoțional (semințe + Express® 50 SG) trebuie să fie achiziționat de la același DISTRIBUITOR.

LumiGENTM - Tratament fungicid + biostimulator LumiBioTM Kelta.
LumiGENTM *) Lumisena (Oxathiapiprolin) - Tratament fungicid premium.

1 sac 150.000 semințe = 2.5 hectare

Clearfield® Plus marcă înregistrată BASF.

* Doza omologată Express® 50 SG = 30 g/ha + 250 ml/ha Vivolt® (Vivolt® oferit gratuit).
Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Notă: Prețurile nu includ TVA. LumiGENTM Tratament Premium - fungicid complex + biostimulator LumiBioTM Kelta. 
Perioada de desfășurare a campaniei promoționale: 8 octombrie - 23 decembrie 2021.
Termen de plată: 15 octombrie 2022.
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CAMPANIE PROMOȚIONALĂ - BONUS FERMIER 2022

Vă rugăm, citiți cu atenție!
• Programul Bonus Fermier 2022 se desfășoară în perioada 8 Octombrie - 23 Decembrie 2021.
• Prețul este fix, fiind menționat în dreptul fiecărui produs și se acordă numai fermierilor care prezintă

distribuitorilor un formular valid.

• Corteva Agriscience își rezervă dreptul de a suspenda sau anula programul în orice moment, anunțând

distribuitorii, fără un aviz prealabil și fără nici o obligație/responsabilitate. Toate formularele primite și care

îndeplinesc condițiile de completare solicitate până în momentul anunțului vor fi considerate valide.

• La solicitarea reprezentanților Corteva, fermierii care participă la program se angajează să prezinte

documentele originale prin care să demonstreze participarea la program (Facturi de cumpărare sau avize

de însoțire a mărfii).

• Programul Bonus Fermier 2022 este valabil în limita stocului disponibil.

Atenție!
• Voucher-ul este validat/înregistrat numai în condițiile în care distribuitorul este confirmat de către

fermier în perioada 8 Octombrie - 23 Decembrie 2021.
• PACHETUL TEHNOLOGIC Hibrizi + Express® 50 SG VOR FI ACHIZIȚIONATE DE LA ACELAȘI DISTRIBUITOR.
• Acest program este valabil doar dacă fermierul dovedește cu factură achiziționarea produselor! O copie

a facturii trebuie oferită promotorului cu care s-a semnat prezentul voucher. Factura trebuie să conțină
hibridul Pioneer, volumul și erbicidul Express® 50 SG achiziționat (alte informații referitoare la preț sau
alte produse achiziționate pe aceeași factură, vor fi șterse sau eliminate).

• Reprezentantul Corteva nu va negocia termenele de plată, prețuri sau contracte cu fermierul, urmând ca

toate relațiile de ordin comercial să se desfășoare numai între distribuitorii Corteva și fermier.

• Reprezentantul Corteva nu va recomanda sau direcționa fermierul în achiziționarea produselor către

anumiți distribuitori, alegerea distribuitorului se va face exclusiv de către fermier.

Declarație de confidențialitate
• Dorim să vă informăm că datele dvs. sunt colectate pentru a vă identifica interesele în afaceri, cu scopul

de a vă oferi produse sau servicii, dar și o experiență pozitivă în timpul interacțiunilor de afaceri. Informațiile

dvs. personale (nume, adresa de e-mail, numărul de telefon, precum și alte date de contact) vor fi stocate

în sisteme găzduite în principal în Statele Unite ale Americii. Aceste informații pot fi partajate în cadrul

entităților legale ale Corteva Agriscience, afiliații săi, parteneri și terți selectați în același scop. Vom păstra

informațiile dvs. personale doar pe perioada necesară pentru a îndeplini scopurile prezentate în această

notificare, cu excepția cazului în care este necesară sau permisă de lege o perioadă mai lungă de

păstrare. Dacă doriți să primiți comunicări de marketing trimise de Corteva  Agriscience, vă rugăm să bifați

caseta de mai jos.

• Drepturile dvs: Pentru a accesa, modifica, șterge sau a vă opune procesării informațiilor dvs și pentru a

obține informații suplimentare, vă rugăm să consultați https://www.corteva.ro/privacy-policy.html. Aveți

dreptul de a depune o reclamație la autoritatea  națională de supraveghere a protecției datelor. Vă puteți

revoca consimțământul accesând https://www.corteva.ro/forms/privacy-request.html.

www.corteva.ro
TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2021 Corteva.

Doresc să primesc produse promoționale și/sau comunicări de marketing.




