
Localitate
și Județ
Localitate
și Județ

Număr de
pachete

achiziționate

Număr de
pachete

achiziționate

FermăFermă

PRIMEȘTI 200 lei 
pentru fiecare achiziție a pachetului       CARE, 

format din 1 pachet fungicid Flexity® Trio și

20 litri fungicid Revycare® (pentru 20 ha).



Participă la campania "Ești mai eficient cu BASF" și plătești mai puțin pentru pachetul XR CARE. 

Promoția se desfășoară în perioada 4 ianuarie - 31 mai 2023, timp în care te poți înscrie prin transmiterea unuia sau mai 
multor mesaje la numărul de WhatsApp 0735 318 576, cu următoarele informații:

     Detalii de identificare (numele fermei, numele reprezentantului fermei - administrator sau salariat, care realizează 
înscrierea în Campanie).
     Număr de telefon.
     Copie/ copii după factura/ facturile care atestă achiziția produselor participante. Te rugăm să ștergi de pe factură orice 
informație cu privire la achiziția altor produse decât cele care apar în portofoliul BASF.

Banii vor fi virați în conturile IBAN, prezente pe facturile care atestă achiziția produselor ce fac parte din campanie, 
ale participanților desemnați câștigători până la data de 31 iulie 2023. În cazul în care pe facturile transmise nu se 
regăsește contul IBAN, participantul desemnat câștigător va trebui să transmită un document emis de banca unde are 
contul deschis, care atestă IBAN-ul societății pentru care a facut înscrierea.

Consultă regulamentul complet al campaniei 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.



Localitate
și Județ
Localitate
și Județ

Număr de
pachete

achiziționate

Număr de
pachete

achiziționate

FermăFermă

PRIMEȘTI 200 lei 
pentru fiecare achiziție a pachetului       STAR, 

format din 1 pachet fungicid Revystar® Flex și

20 litri fungicid Priaxor® (pentru 20 ha).



Participă la campania "Ești mai eficient cu BASF" și plătești mai puțin pentru pachetul XR STAR. 

Promoția se desfășoară în perioada 4 ianuarie - 31 mai 2023, timp în care te poți înscrie prin transmiterea unuia sau mai 
multor mesaje la numărul de WhatsApp 0735 318 576, cu următoarele informații:

     Detalii de identificare (numele fermei, numele reprezentantului fermei - administrator sau salariat, care realizează 
înscrierea în Campanie).
     Număr de telefon.
     Copie/ copii după factura/ facturile care atestă achiziția produselor participante. Te rugăm să ștergi de pe factură orice 
informație cu privire la achiziția altor produse decât cele care apar în portofoliul BASF.

Banii vor fi virați în conturile IBAN, prezente pe facturile care atestă achiziția produselor ce fac parte din campanie, 
ale participanților desemnați câștigători până la data de 31 iulie 2023. În cazul în care pe facturile transmise nu se 
regăsește contul IBAN, participantul desemnat câștigător va trebui să transmită un document emis de banca unde are 
contul deschis, care atestă IBAN-ul societății pentru care a facut înscrierea.

Consultă regulamentul complet al campaniei 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.



Localitate
și Județ
Localitate
și Județ

Număr de
pachete

achiziționate

Număr de
pachete

achiziționate

PRIMEȘTI 100 lei 
la achiziția fiecărui pachet fungicid

Revystar® Flex 
(15 litri Revystar® + 5 litri Flexity® = 20 ha)

FermăFermă



Participă la campania "Ești mai eficient cu BASF" și plătești mai puțin pentru pachetul fungicid Revystar® Flex.

Promoția se desfășoară în perioada 4 ianuarie - 31 mai 2023, timp în care te poți înscrie prin transmiterea unuia sau mai 
multor mesaje la numărul de WhatsApp 0735 318 576, cu următoarele informații:

     Detalii de identificare (numele fermei, numele reprezentantului fermei - administrator sau salariat, care realizează 
înscrierea în Campanie).
     Număr de telefon.
     Copie/ copii după factura/ facturile care atestă achiziția produselor participante. Te rugăm să ștergi de pe factură orice 
informație cu privire la achiziția altor produse decât cele care apar în portofoliul BASF.

Banii vor fi virați în conturile IBAN, prezente pe facturile care atestă achiziția produselor ce fac parte din campanie, 
ale participanților desemnați câștigători până la data de 31 iulie 2023. În cazul în care pe facturile transmise nu se 
regăsește contul IBAN, participantul desemnat câștigător va trebui să transmită un document emis de banca unde are 
contul deschis, care atestă IBAN-ul societății pentru care a facut înscrierea.

Consultă regulamentul complet al campaniei 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.



Localitate
și Județ
Localitate
și Județ

PRIMEȘTI 150 lei
pentru fiecare achiziție combinată de

1 pachet fungicid Revystar® Flex + 

2 pachete erbicid Biathlon® 4D

Număr de
pachete

combinate
achiziționate

Număr de
pachete

combinate
achiziționate

FermăFermă



Participă la campania "Ești mai eficient cu BASF" și plătești mai puțin pentru produsele de protecție a culturii de 
cereale participante în campanie.

Promoția se desfășoară în perioada 4 ianuarie - 31 mai 2023, timp în care te poți înscrie prin transmiterea unuia sau mai 
multor mesaje la numărul de WhatsApp 0735 318 576, cu următoarele informații:

     Detalii de identificare (numele fermei, numele reprezentantului fermei - administrator sau salariat, care realizează 
înscrierea în Campanie).
     Număr de telefon.
     Copie/ copii după factura/ facturile care atestă achiziția produselor participante. Te rugăm să ștergi de pe factură orice 
informație cu privire la achiziția altor produse decât cele care apar în portofoliul BASF.

Banii vor fi virați în conturile IBAN, prezente pe facturile care atestă achiziția produselor ce fac parte din campanie, 
ale participanților desemnați câștigători până la data de 31 iulie 2023. În cazul în care pe facturile transmise nu se 
regăsește contul IBAN, participantul desemnat câștigător va trebui să transmită un document emis de banca unde are 
contul deschis, care atestă IBAN-ul societății pentru care a facut înscrierea.

Consultă regulamentul complet al campaniei 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.



Alege inteligent cu

Localitate
și Județ
Localitate
și Județ

Număr de
pachete

combinate
achiziționate

Număr de
pachete

combinate
achiziționate

PRIMEȘTI 200 Lei 
pentru �ecare achiziție combinată de

1 pachet fungicid Revystar® Flex  + 

2 pachete erbicid Biathlon® 4D + 

20 litri regulator de creștere Medax® Top

FermăFermă

Localitate
și Județ
Localitate
și Județ

Număr de
pachete

achiziționate

Număr de
pachete

achiziționate

PRIMEȘTI 120 lei 
pentru fiecare

20 litri Revycare® achiziționați

FermăFermă



Participă la campania "Ești mai eficient cu BASF" și plătești mai puțin pentru fungicidul Revycare®.

Promoția se desfășoară în perioada 4 ianuarie - 31 mai 2023, timp în care te poți înscrie prin transmiterea unuia sau mai 
multor mesaje la numarul de WhatsApp 0735 318 576, cu următoarele informații:

     Detalii de identificare (numele fermei, numele reprezentantului fermei - administrator sau salariat, care realizează 
înscrierea în Campanie).
     Număr de telefon.
     Copie/ copii după factura/ facturile care atestă achiziția produselor participante. Te rugăm să ștergi de pe factură orice 
informație cu privire la achiziția altor produse decât cele care apar în portofoliul BASF.

Banii vor fi virați în conturile IBAN, prezente pe facturile care atestă achiziția produselor ce fac parte din campanie, 
ale participanților desemnați câștigători până la data de 31 iulie 2023. În cazul în care pe facturile transmise nu se 
regăsește contul IBAN, participantul desemnat câștigător va trebui să transmită un document emis de banca unde are 
contul deschis, care atestă IBAN-ul societății pentru care a facut înscrierea.

Consultă regulamentul complet al campaniei 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.



Alege inteligent cu

Localitate
și Județ
Localitate
și Județ

Număr de pachete achiziționate
care conțin:

Număr de pachete achiziționate
care conțin:

Revystar® FlexRevystar® Flex

*Promoția este valabilă pentru participanții desemnați câștigători în cadrul campaniei
“Câștigi mai mult cu BASF”, desfășurată în perioada 15 octombrie 2021 – 31 mai 2022. 
*Promoția este valabilă pentru participanții desemnați câștigători în cadrul campaniei
“Câștigi mai mult cu BASF”, desfășurată în perioada 15 octombrie 2021 – 31 mai 2022. 

Revycare®Revycare®

PRIMEȘTI 25 lei 
pentru fiecare achiziție a unui 

pachet Revystar® Flex ( 15 litri Revystar® + 5 litri Flexity®) pentru 20 ha
sau a unui pachet de 20 litri Revycare® pentru 20 ha. 

EXTRA CASHBACK

FermăFermă



Condiții de utilizare ale voucher-ului:
- Voucher-ul extra cashback este valabil doar împreună cu cel dedicat promoțiilor XR Star, XR Care, Revystar® Flex, 
Revystar® Flex + Biathlon® 4D și Revycare®. Acesta este dedicat exclusiv participanților care au fost desemnați câștigători 
în cadrul campaniei "Câștigă mai mult cu BASF", desfășurată în perioada 15 octombrie 2021 - 31 mai 2022, conform 
Anexei 3 la regulament. 
- Acest voucher îți oferă suplimentar 25 lei pentru fiecare pachet Revystar® Flex (Revystar®+ 5 litri Flexity®) și Revycare® 
(20 de litri) achiziționat individual sau în cadrul unuia dintre pachetele promoționale enumerate mai sus. 

- Voucher-ul de extra cashback se completează o singură dată, menționându-se în căsuța dedicată numărul de pachete 
achiziționate ce conțin Revystar® Flex și Revycare® pe perioada campaniei. Suma finală rezultă din valoarea de 25 lei 
înmulțită cu numărul de pachete achiziționate. 
Acest voucher trebuie transmis la numărul de WhatsApp 0735 318 576, cu următoarele informații:

Banii vor fi virați în conturile IBAN, prezente pe facturile care atestă achiziția produselor ce fac parte din campanie, ale 
participanilor desemnați câștigători până la data de 31 iulie 2023. În cazul în care pe facturile transmise nu se regăsește 
contul IBAN, participantul desemnat câștigător va trebui să transmită un document emis de banca unde are contul deschis, 
care atestă IBAN-ul societății pentru care a facut înscrierea.

Consultă regulamentul complet al campaniei 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.

    Detalii de identificare (numele fermei, numele reprezentantului fermei - administrator sau salariat, care realizează
înscrierea în Campanie).
    Număr de telefon.


