utalvány
Utalvány kiállítója: 1133 Budapest, Váci út 96-98., Nordic Light Irodaház, “A” épület, 5. emelet

Sorszám:

Területi képviselő:

Partner kód:
Jogosult:
Sorszám:
Cím:

Kapcsolattartó:
Telefonszám:
Területi képviselő: E-mail cím:

Partner kód:
Adószám:
Jogosult:
Cím:

Hibrid

Kapcsolattartó:

Hibrid

Csávázás Telefonszám:
Megvásárolandó
Kelési
mennyiség (zsák)
biztosítás

Adószám: 65607873-2-35

Mennyiség
Téli kifagyás
80.000
magot tartalmazó zsák (db)

E-mail cím:

New! DK EXPRESSION
Hibrid
Kukorica hektár:

DK EXCEPTION

Kedvezmény összege (Ft):

DK EXPRIT
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Csávázás
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Össz.:

Kereskedő:
Kukorica hektár:
DK EXSTORM
Kereskedő címe:
Kedvezmény összege (Ft):

DK IMPRESSION CL

m

biztosítás

+100 kg termés
biztosítás












Mennyiség
80.000 magot tartalmazó zsák (db)

Kereskedő:
A kedvezményezett
hozzájárul ahhoz, hogy a disztribútor a Monsanto Hungária Kft. részére/illetve viszont, jelen ügyletb ől adódó mindennemű
információt adatot egymással megosszon, különös tekintettel jelen dokumentumon szerepl ő jogosult adataira és a termékek vásárlását igazoló
Kereskedő címe:
dokumentumokon
(számla) szereplő adatokra.

DK IMIDO CL

A kedvezmény jogosultja jelen dokumentumban rögzített kedvezményt üzleti tevékenységével összefüggésben használja fel.

DK IMMINENT CL

Jelen dokumentumban feltüntett kedvezmény évényesítésére a Monsanto Hungária Kft. által E-mailben elküldött „kedvezmény utalvány aktiválás”
után 10 munkanapig van lehetősége kedvezmény jogosultjának 2017. január 13-ig. Az utalványon feltüntettett kedvezmény feltétele hogy az
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információt adatot egymással megosszon, különös tekintettel jelen dokumentumon szerepl ő jogosult adataira és a termékek vásárlását igazoló
Az
utalvány érvényesítésének
módja:
A jelen dokumentumban megjelölt kedvezményt a kedvezmény jogosultja utólagos jóváírás formájában
dokumentumokon
(számla) szerepl
ő adatokra.
kapja meg disztribútortól. A kedvezmény elszámolásának ideje a jogosult és a disztribútor között: legkés őbb 2017. november 30.
A kedvezmény jogosultja jelen dokumentumban rögzített kedvezményt üzleti tevékenységével összefüggésben használja fel.
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Utalványon
feltüntetett biztosítás értéke.
Az utalvány érvényesítésének módja: A jelen dokumentumban megjelölt kedvezményt a kedvezmény jogosultja utólagos jóváírás formájában
kapja meg disztribútortól. A kedvezmény elszámolásának ideje a jogosult és a disztribútor között: legkés őbb 2017. november 30.

A kedvezmény a kedvezmény jogosultjának csak abban az esetben jár, ha a disztribútor az utalványon szerepl ő termékmennyiségeket
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részére leszállította.

Aláírás
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Aláírás

utalvány

A kompenzáció feltételei
Általános feltételek:
a.
Jelen utalványon szereplő vetőmag megvásárlása és elvetése Magyarország területén 2017. szeptember 30-ig.
b, 	Regisztráció: legkésőbb a vetés előtt 3 nappal a www.repcebiztositas.hu címen, vagy a 0680 296 819 zöld számon.
		 A következő adatok megadása szükséges:
		
Tábla helyrajzi száma és blokk azonosítója, DEKALB® repce területe, vásárlást igazoló számla száma, megvásárolt hibrid neve,
		
fémzárolási száma, és mennyisége.
c,
Vetés bejelentése legalább 3 nappal a tervezett vetést megelőzően a b, pontban leírtak szerint.
d,
Amennyiben a vetési adatokban változás történik annak bejelentése a regisztrációval megegyező módon.
e,
A vetőmag vásárlását igazoló számla másolatának, valamint az üres zsákok és a zsák címkék megőrzése és szükség esetén
		 bemutatása.
f,
A kompenzáció kiszámítása kerekítve: kompenzálandó zsák max. = érintett DEKALB® terület* 3,4.
g,
A kompenzáció csak az érintett táblára vonatkozhat.
h,
Egy területre csak egyszer fizethető kompenzáció.
i,
A Monsanto vetéstől betakarításig saját döntése szerint bármikor felvételezéseket készíthet a programban részt vevő táblákon.
j,
A Monsanto harmadik felet is megbízhat a programban résztvevő repcetáblák felvételezésével.

Kelési biztosítás esetén a továbbiak:
k,
		
l,

Kompenzálási igény bejelentése, állomány szemle igénylése az esetleges káresemény felvételezéséhez legkésőbb
2017. október 15-ig a b, pontban leírtak szerint.
A kompenzálás feltétele a repcetábla megsemmisítése, kompenzáció csak az igazoltan megsemmisített állomány után fizethető.

Téli kifagyás biztosítás esetén a továbbiak:
m,
		
n,

Kompenzálási igény bejelentése, állomány szemle igénylése az esetleges károsodás felméréséhez 2018. március 30-ig
a b, pontban leírtak szerint.
a kompenzálás feltétele a repcetábla megsemmisítése, kompenzáció csak az igazoltan megsemmisített állomány után fizethető.

		 +100 kg termés biztosítás esetén a továbbiak:
o,
		
		
p,
q,
r,
		
s,
		
		
t,
		

A DK EXCEPTION és/vagy DK EXPRESSION elvetése az összehasonlítandó hibriddel ugyanazon a napon úgy hogy az táblán
közvetlen egymás mellé kerüljenek. A táblán az összehasonlító repce és a DEKALB® repce közé jól látható módon fa karót, vagy
műanyag pálcát kell leszúrni.
Az összehasonlító repce üres zsákjaink és címkéjének megőrzése.
A betakarítás bejelentése legalább 3 nappal az aratás kezdése előtt, de legkésőbb 2018. július 31-ig a b pontban jelöltek szerint.
Az egész táblát egységesen kell kezelni a vegetációs idő és a betakarítás alatt, a termés mérésére a Jogosult által használt
eszközöket kell alkalmazni.
kompenzáció akkor jár ha az összehasonlítandó repcéből és az o pontban megnevezett DEKALB® repcéből betakarított
0,1–0,3 ha mintaterületek eredménye 1 hektárra vetítve nem mutat legalább 100 kg-os különbséget a DK EXCEPTION
vagy DK EXPRESSION javára.
Az összehasonlítás eredménye a kompenzáció szempontjából kizárólag arra a táblára érvényes, ahol az összehasonlítandó
repce és DK Exception vagy DK EXPRESSION hibridek az o, pontban meghatározottak szerint voltak együtt elvetve.

