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PRIMEȘTI 100 Lei
la �ecare achiziție combinată de 

 10 litri Caramba® Turbo + 2 litri Effigo™ S 



Alege inteligent cu BASF și plătești mai puțin pentru produsele de protecție a culturii de rapiță participante în campanie.

Promoția se desfășoară în perioada 1 iunie 2022 – 30 noiembrie 2022, timp în care te poți înscrie prin transmiterea unuia 
sau mai multor mesaje la numarul de WhatsApp 0770.367.822, 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 participante ale participanților 
desemnați câștigători până la data de 20 ianuarie 2023

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.
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Alege inteligent cuPRIMEȘTI 150 Lei
la �ecare achiziție combinată de

 10 litri Caramba® Turbo + 
1 pachet Cleravo® + Dash® HC 

(10 litri Cleravo® + 10 litri Dash® HC)

FermăFermă



Alege inteligent cu BASF și plătești mai puțin pentru produsele de protecție a culturii de rapiță participante în campanie.

Promoția se desfășoară în perioada 1 iunie 2022 – 30 noiembrie 2022, timp în care te poți înscrie prin transmiterea unuia 
sau mai multor mesaje la numarul de WhatsApp 0770.367.822, 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 participante ale participanților 
desemnați câștigători până la data de 20 ianuarie 2023

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

*Cantitatea minimă de 10 saci de semințe de rapiță InVigor® poate fi formată din 
orice combinație a hibrizilor participanți la promoție din tabelul alăturat.

la achiziția a minimum 10 saci* de semințe de 
rapiță InVigor®, pentru fiecare sac cumpărat

PRIMEȘTI 200 leiPRIMEȘTI 200 lei

FermăFermă

Localitate
și Județ
Localitate
și Județ

InV1166 CL
InV1266 CL
InV1165
InV1170
InV1188

Total număr de 
saci comandați

Nr. de saciSemințe de rapiță



Participă la promoția “Alege inteligent cu BASF” și platești mai puțin pentru semințele de rapiță.

Campania se desfășoară în perioada 1 iunie 2022 - 31 octombrie 2022, timp în care te poți înscrie prin transmiterea unuia 
sau mai multor mesaje la numarul de WhatsApp 0770.367.822, 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 participante ale 
participanților desemnați câștigători până la data de 30 decembrie 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.


	Promotie protectia culturii la rapita 130x60mm
	Promotie seminte pentru rapita 130x60mm

