
În cazul în care un participant este 
administratorul mai multor fitofarmacii, 
se acceptă cumularea achizițiilor 
produselor participante, indiferent de 
fitofarmacia pentru care au fost 
achiziționate. În acest caz, fiecare 
participant va pune la dispoziție 
documente justificative la zi, din care 
să rezulte structura asociaților/ 
acționarilor, respectiv administratorii/ 
titularii săi.

Prezenta promoție nu se cumulează cu 
alte promoții desfășurate în paralel 
pentru aceleași produse.

În campanie se pot înscrie fitofarmacii, 
înregistrate exclusiv ca persoane 
juridice, constituite conform legislației 
din România, și care acceptă termenii 
și condițiile regulamentului, aflat pe 
www.agro.basf.ro.

Pentru detalii cu privire la colectarea 
datelor cu caracter personal în cadrul 
campaniei, te rugăm să consulți Anexa 
1 la regulament.

Promoție pentru 
fitofarmacii



Alege Smart pentru clienții tăi și ajută-i să 
beneficieze de cele mai eficiente produse 
pentru culturile lor.
 
Te invităm să iei parte la campania de cashback “Alege 
Smart pentru cultura ta”, dedicată tuturor fitofarmaciilor 
din țară. Da, ai înteles corect, tu cumperi produse BASF și 
noi îți dăm 250 lei înapoi, direct în contul fitofarmaciei 
tale. Este atât de simplu!

La finalul campaniei, vom verifica dacă toate documentele 
și achizițiile sunt corecte, iar tu vei primi în cont 250 lei 
pentru fiecare pachet de produse din campanie 
cumpărat. Cu cât cumperi mai multe pachete, cu atât 
crește valoarea premiului pe care o vei primi în cont. 

Banii vor fi virați în conturile IBAN, prezente pe 
facturile care atestă achiziția produselor ce fac parte din 
campanie, trimise de către participanții desemnați 
câștigatori până la data de 31 august 2023. În cazul în 
care pe facturile transmise nu se regăsește contul IBAN, 
participantul va trebui să transmită un document emis 
de banca unde are contul deschis, care atestă IBAN-ul 
fitofarmaciei pentru care a făcut înscrierea.

Grăbește-te! 
Cantitățile de produse disponibile
sunt limitate!

*Participanții trebuie să achiziționeze minimum o cutie colectivă din fiecare 
produs menționat în tabelul de mai sus, însumând în final cantitatea minimă 
aferentă fiecărui produs (ex: indiferent câte cutii colective cu microambalate 
din produsul Alverde® se achiziționează, cantitatea minimă achiziționată pentru 
produsul Alverde® trebuie să fie de 3 litri)

Pachetul promoțional conține următoarele 
produse și cantități*:

Tot ce trebuie să faci este ca în perioada 10 ianuarie 
2023 – 31 mai 2023 să trimiți la numărul de Whatsapp 
0722 118 619, un mesaj care să conțină:

• datele de identificare ale participantului (numele 
fitofarmaciei, numele reprezentantului fitofarmaciei  - 
administrator sau salariat, care realizează înscrierea în 
Campanie)

• numărul de telefon al participantului la Campanie

• copie/copii dupa factura/ facturile care atestă achiziția 
produselor participante la Campanie. Participantul va 
confidențializa de pe factură orice informație cu privire la 
achiziția altor produse, decât cele care aparțin BASF. 

PRODUS

Alverde®

Dagonis®

Sercadis®

Signum®

Vivando®

CANTITATE 
MINIMĂ

3 litri
3 litri
1,8 litri
1 kg
1,2 litri

MOD DE 
AMBALARE

10ml și/sau 150ml
15ml și/sau 150ml
de 1,5ml și/sau 15ml și/sau 150ml
15g și/sau 50g
20ml și/sau 200ml


