STIMULAČNÍ A PROTISTRESOVÉ PŘÍPRAVKY ŘADY

Jarní akce 2018
NABÍDKA AKČNÍCH SLEV NA PŘÍPRAVKY ŘADY TS

Jako každým rokem přicházíme i letos před zahájením sezóny s akční cenovou nabídkou, jejímž smyslem je poskytnout zemědělským producentům přípravky TS za
výhodné ceny. Platnost této akce je do 28. 2. 2018 (do 31. 3. 2018 v případě C.)

SLEVA

A. 20%

Odběr minimálně 40 l přípravků TS IMPULS nebo TS EVA nebo jejich kombinace
(základní skupina) současně se splněním balíčkové podmínky. Sleva při splnění
obou podmínek je do 28. 2. 2018 (datum objednávky) stanovena na 20%.
Balíčková podmínka = odběr ostatních přípravků tak, že součet litrů vynásobený koeficientem
je stejný nebo větší než celkový odběr základní skupiny, přičemž se použije:
Koeficient: 1 u přípravků TS KVĚTA, TS SAMSON
Koeficient: 2 u přípravků TS LICIT, TS HG Plant
Koeficient: 3 u přípravků TS SENTINEL, TS SILVA
Příklad:

Objednáno je 20 l TS IMPULS a 40 l TS EVA, celkem 60 l,
(podmínka minimálně 40 l v základní skupině je tedy splněna).
K tomu je objednáno:
10 l TS KVĚTA
10 l TS LICIT
5 l TS SENTINEL
5 l TS SILVA

tj. 10 x 1 = 10 Celkový součet činí 60, tzn. balíčková podmínka
tj. 10 x 2 = 20 (suma litry x koeficient u ostatních výrobků je větší nebo rovna
tj. 5 x 3 = 15 součtu litrů v základní skupině) je splněna.
tj. 5 x 3 = 15

Splněny jsou obě podmínky a sleva bude činit 20% u každého přípravku.

SLEVA

Při splnění podmínky odběru 40 l ze základní skupiny a nesplnění balíčkové podmínky k datu uzavření objednávky do 28. 2. 2018 činí sleva 15%.

SLEVA

Při menším odběru, nebo datu uzavření objednávky do 31. 3. 2018
činí sleva 10%.

B. 15%
C. 10%

Poznámka: jedná se o univerzální balíček pro malé i velké odběratele s podmínkou včasnosti objednávky, aby bylo možné plánovat výrobu a rozvoz k zákazníkům (předpoklad v průběhu 3/2018 s ohledem na vývoj počasí a možnosti skladování u odběratelů).

Poradenství
a prodej:

Jižní a střední
Morava:
Ing. Jana Lužová,
tel.: 737 328 579

Olomoucko
a severní Morava:
Ing. Eva Baleková,
tel.: 604 674 010

České kraje:
Ing. Václav Lochman,
tel.: 739 589 554,
mail: lochman@avstimul.cz

„Přípravky řady TS prokazatelně zvyšují výnos zemědělské produkce
a příznivě ovlivňují kvalitu plodin.“
Ing. Pavel Bezděk,
ředitel společnosti Beidea, s.r.o.

Informace o použití přípravků na konkrétní plodiny, dávkování
a způsobu aplikace najdete na našem webu.

