
PRIMEȘTI 500 Lei ÎN CONT
pentru fiecare pachet achiziționat. 

SERCADIS®

VIVANDO®

DELAN® PRO 
FORUM® GOLD 
CANTUS®

2 L
2 L
30 L
16 Kg
10 Kg

Smart Technology pentru vița de vie

Pachet 1

Pachetul este destinat pentru 10 ha viță de vie și acoperă:
- 2 tratamente pentru combaterea făinării
- 2 tratamente pentru combaterea manei
- 1 tratament pentru combaterea putregaiului cenușiu

Exemplu aplicare tratamente:
- Sercadis® + Delan® Pro (făinare + mană)
- Vivando® + Forum® Gold (făinare + mană)
- Cantus® (putregaiul cenușiu)

Fermă

Localitate
și județ

Nr. pachete
comandate



Participă la promoția ,,Câștigă cu Smart Technology” și plătești mai puțin pentru pachetele BASF dedicate viței de vie.

Campania se desfășoară în perioada 10 ianuarie 2022 - 30 iunie 2022, timp în care te poți înscrie prin transmiterea 
unuia sau mai multor mesaje la numărul de WhatsApp 0770 369 017, 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 aparțin portofoliului BASF. 

Banii vor fi virați în conturile IBAN prezente pe facturile care atestă achiziția produselor participante până la data de 
31 august 2022. 

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.



PRIMEȘTI 500 Lei ÎN CONT
pentru fiecare pachet achiziționat. 

SERCADIS®

VIVANDO®

DELAN® PRO 
CANTUS®

2 L
2 L
60 L
10 Kg

Smart Technology pentru vița de vie

Pachet 2

Pachetul este destinat pentru 10 ha viță de vie și acoperă:
- 2 tratamente pentru combaterea făinării
- 2 tratamente pentru combaterea manei
- 1 tratament pentru combaterea putregaiului cenușiu

Exemplu aplicare tratamente:
- Sercadis® + Delan® Pro (făinare + mană)
- Vivando® + Delan® Pro (făinare + mană)
- Cantus® (putregaiul cenușiu)

Fermă

Localitate
și județ

Nr. pachete
comandate



Participă la promoția ,,Câștigă cu Smart Technology” și plătești mai puțin pentru pachetele BASF dedicate viței de vie.

Campania se desfășoară în perioada 10 ianuarie 2022 - 30 iunie 2022, timp în care te poți înscrie prin transmiterea 
unuia sau mai multor mesaje la numărul de WhatsApp 0770 369 017, 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 aparțin portofoliului BASF. 

Banii vor fi virați în conturile IBAN prezente pe facturile care atestă achiziția produselor participante până la data de 
31 august 2022. 

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.



PRIMEȘTI 500 Lei ÎN CONT
pentru fiecare pachet achiziționat. 

SERCADIS®

VIVANDO®

FORUM® GOLD 
CANTUS®

2 L
2 L
32 Kg
10 Kg

Smart Technology pentru vița de vie

Pachet 3

Pachetul este destinat pentru 10 ha viță de vie și acoperă:
- 2 tratamente pentru combaterea făinării
- 2 tratamente pentru combaterea manei
- 1 tratament pentru combaterea putregaiului cenușiu

Exemplu aplicare tratamente:
- Sercadis® + Forum® Gold (făinare + mană)
- Vivando® + Forum® Gold (făinare + mană)
- Cantus® (putregaiul cenușiu)

Fermă

Localitate
și județ

Nr. pachete
comandate



Participă la promoția ,,Câștigă cu Smart Technology” și plătești mai puțin pentru pachetele BASF dedicate viței de vie.

Campania se desfășoară în perioada 10 ianuarie 2022 - 30 iunie 2022, timp în care te poți înscrie prin transmiterea 
unuia sau mai multor mesaje la numărul de WhatsApp 0770 369 017, 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 aparțin portofoliului BASF. 

Banii vor fi virați în conturile IBAN prezente pe facturile care atestă achiziția produselor participante până la data de 
31 august 2022. 

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.



PRIMEȘTI 400 Lei ÎN CONT
pentru fiecare pachet achiziționat. 

DELAN® PRO 
SERCADIS®

DAGONIS ®

BELLIS®

25 L
3 L
12 L
8 Kg

Smart Technology pentru cultura mărului

Pachet măr

Exemplu aplicare tratamente:
- Delan® Pro + Sercadis® (rapăn + făinare)
- Dagonis® (rapăn + făinare)
- Bellis® (boli de depozit)

Pachetul este destinat pentru o suprafață de 10 ha măr.

Fermă

Localitate
și județ

Nr. pachete
comandate



Participă la promoția ,,Câștigă cu Smart Technology” și plătești mai puțin pentru pachetele BASF dedicate culturii mărului.

Campania se desfășoară în perioada 10 ianuarie 2022 - 30 iunie 2022, timp în care te poți înscrie prin transmiterea 
unuia sau mai multor mesaje la numărul de WhatsApp 0770 369 017, 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 aparțin portofoliului BASF. 

Banii vor fi virați în conturile IBAN prezente pe facturile care atestă achiziția produselor participante până la data de 
31 august 2022. 

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.



PRIMEȘTI 200 Lei ÎN CONT
pentru fiecare pachet achiziționat. 

Smart Technology pentru cultura de legume

DAGONIS®

SIGNUM®

6 L
8 Kg

Pachet legume Fermă

Localitate
și județ

Nr. pachete
comandate

Pachetul este destinat pentru o suprafață de aprox. 5 ha legume.



Participă la promoția ,,Câștigă cu Smart Technology” și plătești mai puțin pentru pachetele BASF dedicate culturii de legume.

Campania se desfășoară în perioada 10 ianuarie 2022 - 30 iunie 2022, timp în care te poți înscrie prin transmiterea 
unuia sau mai multor mesaje la numărul de WhatsApp 0770 369 017, 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 aparțin portofoliului BASF. 

Banii vor fi virați în conturile IBAN prezente pe facturile care atestă achiziția produselor participante până la data de 
31 august 2022. 

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.


