
Подпис на клиента /дата

За да се възползвате от своите безплатни семена, трябва да потвърдите заявката си към оторизиран дистрибутор на KWS до 
30.09.2022. Издаденият на Ваше име ваучер гарантира наличност на избраните от Вас семена към момента на попълването му, но 
не запазва тази наличност във времето. За да сте сигурни в наличността на избраните семена, моля потвърдете заявката си към 
оторизиран дистрибутор на KWS възможно най-бързо след попълване на ваучера.

Име на фирмата

Име и фамилия

ЕИК

Адрес на регистрация

Адрес за доставка

Мобилен номер

Е-mail

Предпочитан дистрибутор

Заявка

Хибрид Брой  
торби

Брой 
бонус 
торби

Фунгицид Фунгицид
с Lumiposa®  INITIO

INITIOINSECT+
с Lumiposa®

KWS Гранос    

Хилико    

Хибрирок    

Умберто KWS    

KWS Калиндо CL    

KWS Cyrill CL    

Химедия CL    

НОВО

НОВО

Хибриди Брой закупени 
торби

ВАУЧЕРНА ПРОГРАМА РАПИЦА 2022

БОНУС БОНУС + ОБЩО  
БОНУС ТОРБИ

Срок за попълване на ваучера до 30.08. до 20.07.

Срок за потвърждение на заявка до 30.09. до 30.07.

KWS Гранос

Хилико

Хибрирок

Умберто KWS

KWS Калиндо CL

KWS Cyrill CL

Химедия CL

10-19 2 2 

20-29 4 4 

30-39 6 6 

40-49 8 8 

50-59 10 + 1  11 

60-69 12 + 1  13 
70-79 14 + 2  16 
80-89 16 + 2  18 
90-99 18 + 2  20 

100+ 20 + 4 24 

С подписа си удостоверявам, че съм прочел и съм 
съгласен с Общите условия на програмата, 
намиращи се на www.kws.bg.

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Предоставяйки моите лични данни в тази заявка, 
се съгласявам КВС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 
131321051 („КВС”), да обработва личните ми данни 
за целите на участието ми в програмата за 
отстъпки на КВС. 
*Подробна информация относно обработването 
на личните Ви данни във връзка с програмата, 
правото да оттеглите даденото съгласие и 
другите Ви права се съдържат в Информационното 
съобщение на гърба на заявката. 

СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ КВС 

 С поставянето на отметка в това квадратче 
се съгласявам КВС да включи личните ми данни 
от заявката, както и данни, предоставени от мен 
на КВС и/или на негови дистрибутори относно 
управляваното от мен земеделско стопанство 
(обработвани площи, вид отглеждани култури) и/
или закупени от мен хибриди, в неговата 
клиентска база данни и да използва тези данни, за 
да ми изпраща по* моля отбележете с отметка 

 пощата,  телефон, включително SMS, 
 имейл 

информация относно (нови) продукти на КВС, 
промоции и друга маркетингова информация, 
изпращане на поздравления за празници, 
уговаряне на срещи със служители на КВС, 
изпращане на покани за фотосесии и други 
събития на КВС (семинари, конгреси и др.) и 
организиране на участието ми в подобни събития 
по мое желание. 
*Повече информация относно обработването на 
личните Ви данни за тази цел, правото да 
оттеглите даденото съгласие и другите Ви права 
се съдържат в Информационното съобщение на 
гърба на заявката.

НОВО

НОВО


