
Назва господарства («Учасник Акції»):  

ЄДРПОУ господарства:  Область:  

П.І.Б. регіонального представника ТОВ «Байєр»:                  

Підпис регіонального  
представника ТОВ «Байєр»:

*        Сертифікат посвідчує право Учасника Акції отримати Винагороду в рамках Акції у разі належного виконання  
Учасником Акції правил проведення Акції та правил програми лояльності «Байєр АгроАльянс». 

**      Кількість Винагород є обмеженою. Грошовий еквівалент вартості подарункових сертифікатів не видається.  
Подарунковий сертифікат має бути використано виключно юридичною особою на яку його виписано.  

***  За придбання 3 (трьох) і більше різних Препаратів із переліку, згідно Акційної кількості, Учасники матимуть право на отримання супер-призу –  
подарункового універсального сертифікату номіналом 33 тис. грн.

****  За придбання 5 (п’яти) різних Препаратів із переліку, згідно Акційної кількості, Учасники матимуть право на отримання мега-призу –  
подарункового туристичного сертифікату номіналом 100 тис. грн. 

За умови придбання акційного Препарату Учасник має право на отримання Винагороди. Видача Винагороди здійснюється за рахунок  
списання відповідної кількості балів у кабінеті учасника згідно з правилами Програми Лояльності. Учасник повинен підтвердити свою участь у Акції  
шляхом завантаження у кабінет учасника Програми Лояльності заповненого регіональним представником ТОВ «Байєр» Сертифікату  
встановленої форми із зазначенням обсягів закупівлі акційного Препарату. Компанія «Байєр» залишає  
за собою право в будь-який час вносити зміни до дійсних Умов Акції.  
 
Актуальну інформацію щодо регіональних представників ТОВ «Байєр»  та детальні  
умови акції можна знайти на сайті www.cropscience.bayer.ua.

На отримання Винагороди** в рамках Акції «Ефективний захист садових культур,  
доступний кожному!»  в період 30.03.2021 по 01.11.2021 р. включно.

СЕРТИФІКАТ*

План закупівлі 
господарством, л

План закупівлі 
господарством, л

План закупівлі 
господарством, л

План закупівлі 
господарством, л

План закупівлі 
господарством, л

ПОДАРУНКОВИЙ
СЕРТИФІКАТ 

1 000 грн

ПОДАРУНКОВИЙ
СЕРТИФІКАТ 

1 000 грн

ПОДАРУНКОВИЙ
СЕРТИФІКАТ 

1 000 грн

ПОДАРУНКОВИЙ
СЕРТИФІКАТ 

1 000 грн

ПОДАРУНКОВИЙ
СЕРТИФІКАТ 

1 000 грн

За кожні  

15 л

За кожні  

25 л

За кожні  

20 л

За кожні  

150 л

За кожні  

25 л

Купуй  

3  
та більше препаратів 

та вигравай 
сертифікат***

Купуй 

5
препаратів  
та вигравай  

тур-сертифікат****

100 000 грн33 000 грн

Дата:                                                        2021 р. 


