ВАУЧЕР за безплатни семена от хибриди слънчоглед и царевица
с марка SAATEN-UNION, включени в програма за ранна заявка
БОНУС ФЕРМЕР 2022
Фирма:..................................................................................................................................................................................................
Адрес:...................................................................................................................................................................................................
Булстат:................................................................................................................................................................................................
Лице за контакт:...................................................................................................................................................................................
Телефон за контакт:........................................................, email:…………………………….................................................................
Дистрибутор:........................................................................................................................................................................................

Хибрид
Заявени торби, бр.
Слънчоглед (150 000 семена): купете 10 торби и ще получите 1 торба бонус.

Бонус торби, бр.

СУБЕЛА CL
ДРАЙВЪР CL
СУРИМИ CL
ПАРAИЗО 102 CL
СЪРПРАЙЗ CLP
ЛОРЕТ CLP нов
ДАВЕРО SU
АВСТРАЛИЯ нов
Общо слънчоглед:

Царевица (50 000 семена): купете минимум 20 торби и ще получите 2 торби бонус.
Хибриди за зърно:
ПИАФ, ФАО 290
ЕКЛАТАНТ, ФАО 300
КАБАНЕРО нов, ФАО 320
ЮДОКА, ФАО 320
КАЛИ, ФАО 350
БАДИАНЕ, ФАО 360
БАРИНГТОН, ФАО 370
РЕПЛИК, ФАО 380
SU РАПИРОЛ нов, ФАО 390
ЕЛДАКАР, ФАО 420
Хибриди за силаж:
НОВИАЛИС, ФАО 300
AS 170 SILAZ, ФАО 700
Общо царевица:
*Бонус торбите се добавят към количеството заявени торби.

Представител на Рапул:...............................

Клиент:.............................................................

/подпис/

........................................................................

/подпис/

Дата:................................................................

/име/

РАПУЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, 1660 София, ул. „Доспат“№7
тел.: +359 2 995 1070, email: office@rapool.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА БОНУС ФЕРМЕР 2022

РАПУЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 201111685, с адрес на управление: 1606 гр. София, ул. „Доспат“№7, тел.: 02/9951070, e-mail:
office@rapool.bg, предоставя безплатни торби (БОНУС) слънчоглед и/или царевица на всеки участник в програмата, както следва:
1.

При заявени и закупени количества от минимум 10 торби семена слънчоглед, чрез ВАУЧЕР и в съответствие с настоящите Общи
условия, фермерът получава 1 (една) безплатна торба от същия хибрид. Всяка торба ще съдържа 150 000 семена слънчоглед,
третирани с фунгицид.

2.

При заявени и закупени количества от минимум 20 торби семена царевица, чрез ВАУЧЕР и в съответствие с настоящите Общи
условия, фермерът получава 2 (две) безплатни торби от същия хибрид. За количества, по-големи от 20 торби, фермeрът получава
бонус 1 торба за всеки закупени 10 торби. Всяка торба ще съдържа 50 000 семена царевица, третирани с фунгицид.

3.

БОНУСЪТ е валиден единствено за семената, заявени с ВАУЧЕР в периода между 05.10.2021 г. и 31.12.2021 г., включително и
съответно закупени от дистрибутора не по-късно от 30.04.2022 г., включително, до изчерпване на количествата.

4.

За заявки, направени в периода 01.01.2022 – 28.02.2022 г. , БОНУСЪТ е валиден при закупуване на минимум 30 торби слънчоглед
и минимум 50 торби царевица.

5.

Участникът в кампанията получава БОНУСА само при коректно попълнен и подаден в срок ВАУЧЕР към съответния търговски
представител на РАПУЛ или към офиса на РАПУЛ, на адрес: 1606 София, ул. „Доспат“ № 7, или изпратен на email адрес:
office@rapool.bg, както и към съответния дистрибутор, от когото ще бъдат закупени семената.

6.

РАПУЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД не носи отговорност в случай на късно подадена заявка или късно закупени семена, както и за неточна и
невярна информация, предоставена от Участника. В тези случаи РАПУЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД има право да откаже предоставяне на
БОНУСА.

7.

БОНУСЪТ ще бъде получен от участника чрез Дистрибутора, заедно със заявените семена слънчоглед и/или царевица.

8.

Всеки Участник, подписал ВАУЧЕР, приема настоящите Общи условия на кампанията. ВАУЧЕРЪТ и Общите условия заедно,
представляват своеобразен договор между РАПУЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД и Участника.

9.

При отказ от страна на Участника да закупи семена по вече попълнен ВАУЧЕР, същият губи право да се възползва от предстоящи
промоции и програми за кампания рапица 2022 и кампания пролетници 2023.

10. РАПУЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД си запазва правото едностранно да добавя или променя настоящите Общи условия, в съответствие с
приложимото българско законодателство, като промените ще влизат в сила и стават задължителни до 5 (пет) дни от датата на
публикуването им на уебсайта www.rapool.bg. Участниците се задължават да извършват периодична проверка на уебсайта за
наличие на промени в Общите условия, а търговските представители на РАПУЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ще имат ангажимента
персонално да информират всички участници, които вече са попълнили ВАУЧЕР.
11. Приложимо към настоящите Общи условия е действащото законодателство на Република България. При възникване на спор,
компетентни са съдилищата на територията на град София.
*Участник е всяко дружество и/или земеделски производител, попълнил ВАУЧЕР за хибриди слънчоглед и/или царевица с марка
SAATEN-UNION, включени в програма БОНУС ФЕРМЕР 2022.
Участникът потвърждава, че данните във ВАУЧЕРА са пълни, верни и точни. Всички лични данни се третират от „РАПУЛ БЪЛГАРИЯ
ЕООД“ като поверителни и се обработват в съответствие с действащото законодателство за защита на личните данни. С включването
cи в програма БОНУС ФЕРМЕР 2022 Участникът или долуподписаното лице предоставя доброволно горепосочените данни и
потвърждава, че е уведомен, че тези данни ще бъдат събирани, обработвани и изпозвани от РАПУЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД за целите на
програмата.
Дата: 05.10.2021

РАПУЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

РАПУЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, 1660 София, ул. „Доспат“№7
тел.: +359 2 995 1070, email: office@rapool.bg

