Akce “Technologie Clearfield® v řepce ozimé 2016“
Vážený zákazníku,
V České republice jste se mohli setkat v uplynulých dvou sezónách s v mnoha směrech inovativním systémem
pěstování řepky ozimé – systémem Clearfield®. Jedná se o kombinaci vysoce účinného selektivního herbicidu
Cleravis® a výkonných CL hybridů řepky. Toto tandemové řešení vám nabízí zcela nový přístup ke kontrole plevelů.
V roce 2016 máte jedinečnou příležitost zakoupit kompletní technologii Clearfield® do ozimé řepky, tedy přípravky
Cleravis® + Dash® HC a osivo Clearfield® hybridu ozimé řepky a získat k tomu bonus ve formě 2 balení osiva
Clearfield® a 1 balení přípravku Cleravis® + Dash® HC.
Princip této nabídky spočívá v tom, že pokud se zaregistrujete na internetových stránkách www.clearfield.cz v termínu
od 01.04.2016 do 31.05.2016, vyplníte zde předpokládanou výměru zemědělské plochy, na které hodláte použít
osivo Clearfield® a přípravek Cleravis® + Dash® HC a nakoupíte nejpozději do 15.07.2016 8 balení osiva
Clearfield® hybridu ozimé řepky CL hybrid Veritas CL (jedno balení je určeno k osetí 3 ha) a zároveň nejpozději
do 15.08.2016 5 balení přípravku Cleravis® + Dash® HC (1 balení je určeno k herbicidnímu ošetření 5 ha
Clearfield® hybridu řepky ozimé), vznikne Vám nárok na bonus, který představuje 2 balení příslušného osiva
Clearfield® od společnosti Rapool CZ s.r.o. a 1 balení přípravku Cleravis® + Dash® HC od společnosti BASF
spol. s r.o..
Pro více informací o distribuci osiva kontaktujte Rapool CZ s.r.o.
Pravidla akce
Přečtěte si, prosím, pravidla:
1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 spolu se společností:
- Rapool CZ s.r.o., se sídlem v Chaloupky 354, 683 52 Šaratice, IČO 26925567, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 45696, zastupující pro účely této akce CL hybrid
Veritas CL
(dále společně jen „organizátoři akce“)
2. vyhlašují akci pro zemědělské podniky, které použijí přípravky Cleravis® a Dash® HC společnosti BASF spol.
s r. o. určené k herbicidnímu ošetření Clearfield řepky ozimé a osivo Clearfield® hybridů společnosti Rapool
CZ s.r.o.
3. Akce se může účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 01.04.2016 evidována jako
zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.
4. Akce „Technologie Clearfield® v řepce ozimé 2016“ se může zúčastnit každý zemědělský podnik,
který:
(a)

se registruje v době od 1.4.2016 do 31.05.2016 na internetových stránkách s doménou
www.clearfield.cz a řádně zde vyplní požadované údaje,

(b)

při registraci uvede předpokládanou výměru zemědělské plochy, na které bude použita
technologie Clearfield® v řepce ozimé v roce 2016, tj. osivo CL hybrid Veritas CL a přípravky
Cleravis® a Dash® HC. Pokud zemědělský podnik přihlašovací formulář nevyplní řádně a kompletně,
nebude takový zemědělský podnik do akce zařazen jako účastník,

(c)

nakoupí nejpozději do 15.07.2016 8 balení osiva Clearfield® hybridu ozimé řepky CL hybrid
Veritas CL a odešle fotokopie faktur dokládající nákup shora uvedeného osiva nejpozději do
22.07.2016 na adresu Rapool CZ s.r.o., Chaloupky 354, 683 52 Šaratice

(d)

a zároveň nakoupí v období do 15.08.2016 5 balení přípravku Cleravis® + Dash® HC, a odešle
fotokopie faktur (obálku označte heslem Clearfield) dokládající nákup přípravků Cleravis® a Dash® HC
nejpozději do 19.08.2016 na adresu ZZN Polabí, a.s., Pražská 2214, 28802 Nymburk nebo
elektronicky na emailovou adresu tomas.semecky@zznpolabi.cz nebo faxem: 325 514 014.

Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména
všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

5. Splněním podmínek akce uvedených pod bodem 3. a 4. vznikne zemědělskému podniku nárok na bonus,
který představuje:
(a) 2 balení příslušného osiva Clearfield® od společnosti Rapool CZ s.r.o.
(b) 1 balení balení přípravku Cleravis® + Dash® HC od společnosti BASF spol. s r.o., které obdrží nejdéle
do pěti pracovních dnů od přijetí fotokopie faktur.
6. Přípravky Cleravis® a Dash® HC budou na trhu dostupné nejpozději od 15.06.2016.
7. Organizátoři akce si vyhrazují právo měnit kdykoliv pravidla akce, jakož i celou akci zrušit.
Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce. Fyzické osoby, jejichž osobní údaje budou uvedeny
v přihlašovacím formuláři, jeho odesláním udělují ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., souhlas organizátorům akce
s využitím svých osobních údajů pro marketingové účely, tj. s uložením do databáze a využitím pro lepší
informovanost o nabídce zboží a aktuálních akcích organizátorů akce “Technologie Clearfield® v řepce ozimé
2016“, a pro zpracování v souvislosti s akcí „Technologie Clearfield® v řepce ozimé 2016“ po dobu 5 let od udělení
tohoto souhlasu.

