
Promocja dla sadownika!
Zakup produktów z technologii ProNutiva w terminie od 1.03.2020 do 30.09.2020 r. 
premiowane jest bonusem wypłacanym na kartę podarunkową. 
Aby bonus został wypłacony, należy:
1.  Kupić jednocześnie preparaty z grupy A i B w ilościach jak w poniższej tabeli na jednej fakturze (możliwy  

i wskazany jest zakup wielokrotności kombinacji A i B przez cały sezon).
2.  Minimalna wypłata zgromadzonego bonusu na kartę podarunkową wynosi 250 zł.

    A 
B

Carpovirusine Super SC 
2 l (20 zł)

Colorado 
10 l (50 zł)

BM Start 
5 l (50 zł)

Plantivax 
2 l (50 zł)

Silwet Gold 
1 l (5zł)

Topper 100 ST 
4 op. (40 zł)

Captan 80 WDG 
100 kg (100 zł) 120 zł 150 zł 150 zł 150 zł 105 zł 140 zł 

MaxCel 
5 l (5 zł) 25 zł 55 zł 55 zł 55 zł 10 zł 45 zł

Promalin 
1 l (10 zł) 30 zł 60 zł 60 zł 60 zł 15 zł 50 zł

Regulex 10 SG 
1 op. (5zł) 25 zł 55 zł 55 zł 55 zł 10 zł 45 zł

XenTari 
2 kg (10 zł) 30 zł 60 zł 60 zł 60 zł 15 zł 50 zł

3.  Można dodatkowo kupić minimalną ilość produktów z grupy A lub z grupy B lub ich wielokrotność. Wyjątkiem 
jest środek Captan 80 WDG, który musi być równoważony 1:1 (grupa A:B według tabeli). 
np. 2 beczki Captan 80 WDG + 4 l Carpovirusine Super SC,  
       3 beczki Captan 80 WDG + 15 l BM Start

4.  Wartość bonusu za minimalne ilości poszczególnych produktów:
Grupa A:  Carpovirusine Super SC 2 l – 20 zł, Colorado 10 l – 50 zł, BM Start 5 l – 50 zł, Plantivax 2 l – 25 zł, 

Silwet Gold 1 l – 5 zł, Topper 100 ST 4 op. – 40 zł 
Grupa B:  Captan 80 WDG 100 kg – 100 zł, MaxCel 5 l – 5 zł, Promalin 1 l – 10 zł, Regulex 10 SG 1 op. – 5 zł, 

XenTari WG 2 kg – 10 zł
5.  Promocja trwa od 1.03.2020 do 30.09.2020 r. W tym terminie należy zakupić premiowane produkty, jak 

również przekazać faktury zakupu przedstawicielowi handlowemu UPL lub sprzedawcy sklepu należącego do 
programu UPL Lider.

6.  Zakupy zostaną zarejestrowane w systemie Kasa Wraca, a po osiągnięciu bonusu wysokości 250 zł zostanie 
wysłana karta podarunkowa z potwierdzeniem doładowania. Kartą można płacić we wszystkich punktach 
handlowych honorujących karty płatnicze. Można również wypłacić gotówkę w bankomatach.

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.


