CENNIK SPRZEDAŻY

Chesz zamówić nasiona?
Zadzwoń: 605 881 007

nasion rzepaku ozimego Pioneer w Polsce
®

PROMOCJA

dla końcowych odbiorców w sezonie 2022
Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto, bez 8% VAT. Ceny i rabaty obowiązują w sezonie sprzedaży od 01.05.2022 do 15.10.2022

Mieszańce
klasyczne

®

Tolerancyjna na zgniliznę
twardzikową (Sclerotinia)

PT303

1299 zł

PX141

1199 zł

PX131

1149 zł

1249 zł
PT279CL

1199 zł

PT225

799 zł

2.

Promocja
5+1

PT298/Agile

1249 zł

PT293

1199 zł

Zamów
już
dzisiaj

Tolerancyjna na kiłę
kapusty

Zawiera gen RLM7

PT297

1199 zł

PT275

1149 zł

PX113

1149 zł

PT271

1149 zł

PT264

1149 zł

Liga Mistrzów

Zamów już teraz
5 jednostek
(zawierających po
1,5 miliona nasion
rzepaku Pioneer®),
a szóstą jednostkę
dostaniesz za
1 zł + VAT.
Regulamin
promocji
dostępny na
pioneer.com/pl oraz
u przedstawiciela
Pioneer®.

Oferta dotyczy wszystkich odmian i jest
ważna do 30.06.2022 lub do wyczerpania
zapasów. Warunkiem skorzystania
z promocji 5 plus 1 lub innych promocji
jest wyrażenie zgody na dostawę nasion
w terminie wskazanym przez Pioneer
Hi-Bred Poland Sp. z o.o. Dokładny termin
dostawy zostanie zakomunikowany
e-mailem, SMS-em lub telefonicznie
najpóźniej w dniu dostawy.

Zawiera gen RLM7

Super Premium

799 zł

5+1

Tolerancyjna na wirusa
żółtaczki rzepy

1249 zł

PT248

1249 zł

PT302

PT284

799 zł

NOWOŚĆ

Zawiera gen RLM3

PT299

PR44D06

Liczba nasion w promocji ograniczona

MIESZANCE RZEPAKU

NOWOŚĆ

1.

Promocja
cenowa

Wysokoplonujące
mieszańce półkarłowe
Maximus®

Jednostka zawiera 1,5 miliona nasion. Zaprawą podstawową jest LumiGEN™ Premium (Scenic® Gold i Lumibio Kelta®).

Mieszańce odporne
na herbicyd
Cleravis®

3.

Chesz zamówić nasiona?
Zadzwoń: 605 881 007

Dopłata za dodatkowe
zaprawienie nasion

Dodatkowe zaprawienie nasion dostępne do wyczerpania zapasów.
Zaprawa przysługuje tylko dla wybranych odmian. Szczegóły
dostępne u przedstawicieli Pioneer®.

PLN

Zaprawa

(jednostka
1,5 miliona nasion)

LumiGEN™ Premium

bez dopłaty

(Scenic® Gold* + Lumibio Kelta®**)

LumiGENTM Full
(Lumiposa™ + Scenic® Gold* + Lumibio Kelta®*)

4.

219 zł

Zapłać wcześniej,
zyskaj więcej

Ostateczny termin płatności upływa 15.10.2022.

Termin wcześniejszej zapłaty upływa:

% kwoty brutto

15.08.2022

5% rabatu

Znaki towarowe lub znaki usługowe
należące do Corteva Agriscience i jej podmiotów
stowarzyszonych lub odpowiednich właścicieli.
Informacje i zalecenia odpowiadają posiadanej
przez nas wiedzy w momencie publikacji.
Nie stanowią one podstawy do roszczeń.
Firma Corteva Agriscience™ zastrzega sobie
prawo do błędów drukarskich oraz
pisowni.
®, TM

Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1
00-728 Warszawa
pioneer.com/pl

©2022 Corteva.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać
z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone
w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków
bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
* Scenic ® Gold to znak zastrzeżony firmy BAYER
** Lumibio Kelta® to zastrzeżony znak towarowy
firmy Pro Farm Technologies

Więcej na pioneer.com/pl

CENNIK SPRZEDAŻY

nasion rzepaku ozimego
Pioneer® w Polsce

