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 C O R N Y
Powierzchnia 20-39 ha 40-59 ha 60-79 ha 80-99 ha 100 ha  

i powyżej

Wybieram 
opcję

Bonus 1 2 4 7 10

1. BONUS stanowi jednostka siewna kukurydzy 
odmiany SY MULTITOP  FAO 240  zawierająca  
80 000 nasion (js a 80) w cenie 1 PLN netto

2.  Jedna jednostka siewna kukurydzy zawierająca  
80 000 nasion (js a 80) = 1 hektar

3.  Ilość jednostek siewnych zawierających  
50 000 nasion należy przeliczać na 1 ha według 
przelicznika 0,625 np. przeliczenie 40 js a 50 wynosi: 
40 x 0,625 = 25 ha

4. Wyboru należy dokonać przez postawienie  
znaku X w wybranym segmencie powierzchni - 
w wierszu „Wybieram opcję”

5. Jednostki siewne kukurydzy stanowiące bonus 
zostaną uwzględnione przez Dystrybutora na 
ostatniej fakturze zakupu nasion kukurydzy odmian 
objętych promocją. Nastąpi to po uprzedniej 
weryfikacji zgodności wielkości zakupu z wybranym  
przez klienta segmentem (tabela obok)

1. W promocji CORNY uczestniczą odmiany z przeznaczeniem do uprawy 
na ziarno. Aktualna lista odmian dostępna jest na stronie internetowej 
Dystrybutora i może być powiększana – jednak nie później niż  
do 10 stycznia 2014 r.

2. Czas trwania promocji: od 25 listopada 2013 r.  do 20 stycznia 2014 r.

3. Promocja polega na:

•	 zadeklarowaniu	zakupu	nasion	kukurydzy	na jeden	z wymienionych	
segmentów powierzchni kukurydzy oraz

•	 zakupie	nasion	kukurydzy	(wg	pkt.	1)	na powierzchnię	zgodną	
z zadeklarowanym segmentem i potwierdzonym fakturą zakupu

Spełnienie wymienionych warunków daje prawa do bonusa.

4. Deklaracja zakupu może nastąpić jedynie przez prawidłowe wypełnienie 
i podpisanie niniejszego vouchera.

5. Klient powinien przekazać voucher do Dystrybutora w terminie najpóźniej 
do 20 stycznia 2014  włącznie.  Vouchery przekazane po tym terminie nie 
będą rejestrowane i uwzględniane.

6. Przekazanie vouchera może nastąpić wysyłką pocztową do oddziału 
Dystrybutora (lista oddziałów na stronach internetowych Dystrybutora) lub 
przez odbiór przedstawiciela handlowego Dystrybutora.

7. W przypadku przekazania więcej niż jednego vouchera, ważnym 
i uwzględnianym dla realizacji zasad promocji będzie ten otrzymany z datą 
wcześniejszą.

8. Zakup nasion kukurydzy:

a) na powierzchnię mniejszą od deklarowanej w voucherze  
(niższy segment) nie podlega zasadom promocji a tym samym nie 
upoważnia do bonusa wynikającego z niższego segmentu.

b) na powierzchnię większa od deklarowanej w voucherze w przypadku 
segmentów C, O, R, N nie upoważnia do rabatu wynikającego z wyższego 
segmentu, jednak daje prawo do bonusa wynikającego z zadeklarowanego 
segmentu.

9. Zakup nasion kukurydzy zgodny z deklaracją wyboru segmentu Y 
na voucherze, upoważnia do bonusa wynikającego z tego segmentu oraz 
daje prawo do dodatkowego bonusa wynikającego z segmentów C, O, R, N 
w zależności od wielkości zakupu powyżej 100 hektarów  
(kumulowanie bonusów z segmentów)

Przykład:
a) Zakup na minimum 120-139 ha (bonus z segmentu Y plus bonus z segmentu C)
b) Zakup na minimum 140-159 ha (bonus z segmentu Y plus bonus z segmentu O)
c) Zakup na minimum 160-179 ha (bonus z segmentu Y plus bonus z segmentu R)
d) Zakup na minimum 180-199 ha (bonus z segmentu Y plus bonus z segmentu N) 
e) Zakup stanowiący wielokrotność 100 hektarów daje prawo do krotności bonusa dla 

tego segmentu np. zakup na powierzchnię 200 ha – rabat wynosi 20 js a 80. 

10. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie zapasów nasion 
odmiany/odmian kukurydzy objętych promocją a tym samym nie gwarantuje 
ich dostępności przez cały sezon sprzedaży.

Zasady promocji


