
 

 

ПРОГРАМА ОБ’ЄДНАНОГО ВАУЧЕРУ ДЛЯ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАЧА НА ГОСПОДАРСЬКИЙ СЕЗОН 2023 

РОКУ: 

1. У програмі Об’єднаного Ваучеру мають право брати участь кінцеві користувачі Товару, які 

застосовують його для власних господарських цілей, не для подальшого продажу (надалі – 

«Господарства»), які відповідають вимогам, як це наведено далі. Під Товаром мається на увазі перелік 

продукції, зазначений у пункті 2 нижче. Знижка/компенсація на засоби захисту рослин за об’єднаною 

ваучерною програмою не поєднується із іншими знижками або спеціальними умова придбання засобів 

захисту рослин, а тому обсяги засобів захисту рослин, які закуплені Господарством,  у комісіонерів ТОВ 

«Байєр», або на які було отримано спеціальну знижку від продавців в рамках умов партнерського 

бонусу від Байєр не будуть зараховані для цілей ваучерної програми, та знижка на засоби захисту 

рослин за ваучерною програмою не надаватиметься. 

2. Програма Об’єднаного Ваучеру полягає у наданні знижки від Дистриб’ютора безпосередньо 

Господарству у розмірі, що становить на насіння гібридів кукурудзи торгової марки “Декалб” у 

протруєнні Акселерон Еліт: 25 доларів США на 1 га у гривневому еквіваленті згідно з офіційним курсом 

Національного банку України, який буде встановлено станом на 15 березня 2023 року та 3  долари США 

на 1 га у гривневому еквіваленті згідно з офіційним курсом Національного банку України на гербіциди 

марки “Adengo”, “Merlin Flex Duo”, “Maister Power”, “Laudis” , який буде встановлений на 15 березня 

2023 року. У випадку придбання Товару від офіційного  субдистриб’ютора, знижка транслюється від 

Дистриб’ютора до Господарства через субдистриб’юторів.  

Для участі у програмі Господарству потрібно придбати насіння гібридів кукурудзи торгової марки 

«Декалб» у період з 15 вересня 2022 по 31 травня 2023 та Гербіциди у період з 15 вересня 2022  по 31 

травня 2023.  

3. Отримати Об’єднаний Ваучер мають право Господарства, які здійснять купівлю у обсязі щонайменше 

30 мішків  насіння гібридів кукурудзи торгової марки “Декалб” в протруєнні Акселерон Еліт одним або 

декількома замовленнями у період з 15 вересня 2022 року до 31 травня 2023 року наступного 

асортименту: 

DKC3050 DKC3623 DKC3795 DKC3969 DKC4109 DKC4541 DKC4608 DKC5007 

DKC3361 DKC3710 DKC3796 DKC3972 DKC4178 DKC4590 DKC4712 DKC5075 

DKC3402 DKC3730 DKC3805 DKC4014 DKC4351 DKC4590WX DKC4717 DKC5141 

DKC3609 DKC3789 DKC3939 DKC4098 DKC4391 DKC4598 DKC4943 DKC5206 

та Гербіциди в обсязі, скільки цього необхідно для обробки всіх гектар поля із висіяним Насінням, але 

в будь-якому разі не менше ніж у мінімальних кількостях, які розраховуються з урахуванням норм 

застосування на один гектар та згідно Загального Заявленого обсягу, як це наведено у Довідці про 

знижку/компенсацію (одного чи декількох зазначених Гербіцидів лише на одну обробку поля з 

висадженим насінням гібридів кукурудзи торгової марки «Декалб» у протруєнні Акселерон Еліт, та у 

будь-якому разі у кількостях, визначених у Довідці) марки: “Adengo”, “Merlin Flex Duo”, “Maister Power”, 

“Laudis” у період з 15 вересня 2022 до 31 травня  2023 року у будь-якого офіційного Дистриб’ютора 

БАЙЄР, або офіційного Субдистриб’ютора,(надалі – «Продавець)», обраних Господарством на власний 

розсуд. 

4. За умови дотримання всіх умов об’єднаної ваучерної програми, Господарству може бути нараховано 

знижку/надано компенсацію (часткове ретроактивне повернення ціни). Фактичне надання 



 

 

знижки/виплата компенсації здійснюється Продавцем господарству у строки, окремо погоджені між 

Господарством та Продавцем. 

Задля уникнення сумнівів, у разі закупівлі Господарством лише насіння гібридів кукурудзи торгової 

марки “Декалб” у протруєнні Акселерон Еліт, у порядку передбаченому Об’єднаним Ваучером, 

Господарство має право на отримання лише знижки/компенсації на насіння гібридів кукурудзи торгової 

марки “Декалб” у протруєнні Акселерон Еліт. У разі закупівлі Господарством лише Гербіцидів, у порядку 

передбаченому Об’єднаним Ваучером, Господарство не має права на отримання жодних 

знижок/компенсацій за Об’єднаним Ваучером.  

5. Об’єднаний Ваучер створюється та надається Господарству у період з 15 вересня 2022 року  по 15 

грудня  2022 року. 

6. Покупка зазначеного об’єму Товару має відбутися до: 

• Насіння гібридів кукурудзи торгової марки «Декалб» – 31 травня 2023 року. 

• Гербіциди марки “Adengo”, “Merlin Flex Duo”, “Maister Power”, “Laudis” – 31 травня  2023 року. 

Компанії групи Байєр рекомендує розміщувати замовлення до 1 березня 2023 для забезпечення 

наявності гібридів Насіння згідно побажання в заявці. Якщо замовлення буде зроблене після 1 

березня 2023 року, то можлива заміна певних гібридів Насіння у заявці відповідно до актуальної 

наявності Насіння на складі Дистриб’ютора за узгодженням з клієнтом. 

7. Закупівлю Товару Господарством може бути підтверджено: 

7.1. звітом про продажі, який надається офіційним Дистриб’ютором/Субдистриб’ютором (без 

зазначення цін перепродажу Товару), якщо продаж відбувся від Дистриб’ютора/Субдистриб’ютора на 

Господарство.  

Строк отримання звіту для насіння гібридів кукурудзи – червень 2023 року; 

Строк отримання звіту для гербіцидів – червень  2023 року. 

 

7.2. накладними наданими Господарством (без зазначення цін перепродажу), якщо купує афілійоване 

господарство. 

Строк подання накладних – травень 2023 року. 

 

8. Кількість Товару зі знижкою обмежена.  

9. Знижка/компенсація за цією Ваучерною програмою, у випадку її нарахування, надається компаніями 

групи БАЙЄР через офіційних Дистриб’юторів, які транслюватимуть знижку компенсацію далі по 

ланцюгу продажу та до Господарства, за наступних додаткових умов: 

9.1. Господарство надає інформацію-заявку торговому представнику БАЙЄР про майбутнє замовлення 

та підписує Довідку про знижку/компенсацію у період з 15 вересня 2022  року до 15 грудня  2022 року.  

Крім того, допускається відхилення від Загального Заявленого Обсягу у бік збільшення або у бік 

зменшення Загального Заявленого Обсягу: 

• Насіння до 20%, при цьому, У разі відхилення від Загального Заявленого Обсягу Насіння у бік 

збільшення, базою для розрахунку знижок/компенсацій за Довідкою є фактичний обсяг 

Насіння, придбаний Господарством (при цьому максимальною величиною бази для розрахунку 

знижок/компенсацій за Довідкою є Загальний Заявлений Обсяг Насіння помножений на 



 

 

коефіцієнт 1,2 ). У разі відхилення від Загального Заявленого Обсягу Насіння у бік зменшення 

(не більше, ніж на 20%), базою розрахунку знижок/компенсацій за Довідкою є фактичний обсяг 

Насіння, придбаний Господарством. У разі відхилення від Загального Заявленого Обсягу Насіння 

у бік зменшення більше, ніж на 20% від Загального Заявленого Обсягу Насіння, жодні знижки / 

компенсації за Довідкою не надаються. У разі, якщо фактичний обсяг Насіння, придбаний 

Господарством, є меншим, ніж 30 мішків, жодні знижки / компенсації за Довідкою не 

надаються.  

• Гербіцидів до 20%, при цьому, у разі відхилення від Загального Заявленого Обсягу Гербіцидів у 

бік збільшення більше, ніж на 20% від Загального Заявленого Обсягу Гербіцидів, максимальною 

базою розрахунку знижок/компенсацій за Довідкою є Загальний Заявлений Обсяг Гербіцидів 

помножений на коефіцієнт 1,2. У разі відхилення від Загального Заявленого Обсягу Гербіцидів у 

бік зменшення (не більше, ніж на 20%), базою розрахунку знижок/компенсацій за Довідкою є 

фактичний обсяг Гербіцидів, придбаний Господарством. У разі відхилення від Загального 

Заявленого Обсягу Гербіцидів у бік зменшення більше, ніж на 20% від Загального Заявленого 

Обсягу Гербіцидів, жодні знижки / компенсації за Довідкою не надаються. У разі, якщо 

фактичний обсяг Гербіцидів, придбаний Господарством, є меншим, ніж зазначені у довідці 

Мінімальні кількості, жодні знижки / компенсації за Довідкою не надаються.   

9.2. Торговий представник БАЙЄР може запросити у Господарства копію документів, що підтверджують 

відвантаження Товару від Покупця на Господарство з вказанням: (і) повної назви Насіння з зазначенням 

протруєння; (іі) кількості придбаних мішків; та (ііі) номеру партії Насіння, (іv) назви Гербіциду, (v) обсяг 

придбаних Гербіцидів, (vі) номер партії Гербіцидів, а Господарство зобов’язане надати торговому 

представнику БАЙЄР зазначену інформацію на його вимогу у строк до 30 червня 2023 року. 

Знижка/компенсація буде нарахована/надана за умови надання та підтвердження вищезазначеної 

інформації.  Якщо відвантаження Товару здійснюється на Господарство від офіційних Дистриб’юторів 

Товариства, для нарахування знижки співробітниками Товариства може прийматись до уваги 

інформація, яка міститься у звітах офіційних Дистриб’юторів, що підтверджує виконання умов, 

необхідних для отримання знижки.  

9.3. У випадку, якщо знижка/компенсація на підставі цієї довідки застосовується до Товару, придбаного 

афілійованими/пов’язаними юридичними особами Господарства, Господарство зобов’язане, у строк до 

31 травня 2023 року, додатково подати торговому представнику БАЙЄР копії документів, що 

підтверджують відвантаження Товару від Дистриб’ютора/Субдистриб’ютора афілійованим/пов’язаним 

юридичними особам Господарства на користь афілійованих/пов’язаних юридичних осіб Господарства 

з вказанням інформації з пункту 9.2 (без зазначення цін перепродажу Товару). Господарство 

зобов’язується письмово повідомити торгового представника БАЙЄР про актуальний перелік 

афілійованих/пов’язаних з Господарством юридичних осіб.    

9.4. З метою здійснення контролю за дотриманням умов цієї програми, Господарство повинно 

погодитись надати торговому представнику БАЙЄР доступ до приміщень (складів) Господарства, де 

зберігаються придбані Господарством Товари. Торговий представник БАЙЄР заздалегідь погодити із 

представниками Господарства час доступу до приміщень (складів) Господарства, де зберігаються 

придбані Господарством Товари, а Господарство зобов’язується забезпечити торговому представнику 

БАЙЄР такий доступ у зазначений час. Торговий представник БАЙЄР має право робити фотофіксацію 

Товарів на складі Господарства з метою підтвердження виконання умов програми.  

10. Детальні умови об’єднаної ваучерної  програми наводяться у Довідці. У випадку різночитань, умови, 

що викладені у Довідці матимуть переважну силу. 


