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3 лесни стъпки, за да получите здрава реколта и високи добиви:
1. Попълнете заявката до 31.08.2021, като отбележите желаните от Вас основен и бонус хибрид
2. Предайте попълнената заявка на търговски представител от екипа на KWS
3. Очаквайте доставка на Вашите бонус торби заедно с основната поръчка или до 3 работни дни след нея
За да се възползвате от своите безплатни семена, трябва да потвърдите заявката си към оторизиран дистрибутор на KWS до
30.09.2021. 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.
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СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ
Предоставяйки своите лични данни и подписвайки този документ, се
съгласявам КВС България ЕООД („KWS“), ЕИК 131321051, да обработва
личните ми данни за целите на участие във ваучерната програма на KWS
и получаването на отстъпки за закупени хибриди.
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Име на фирмата
Име и фамилия
ЕИК
Адрес на регистрация

СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ KWS
С поставянето на отметка в това квадратче се съгласявам KWS да
включи личните ми данни, както и данни, предоставени от мен на
KWS и/или на негови дистрибутори относно управляваното от мен земеделско стопанство (обработвани площи, вид отглеждани култури) и/или
закупените от мен хибриди, в неговата клиентска база данни и да използва тези данни, за да ми изпраща (по пощата, телефон, имейл или SMS)
информация относно (нови) продукти на KWS, промоции и друга маркетингова информация, изпращане на поздравления за рожден ден и
национални/официални празници, уговаряне на срещи със служители на
KWS, изпращане на покани за фото-сесии и други събития на KWS (семинари, конгреси и др.) и организиране на участието ми в подобни събития
по мое желание.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Подписвайки се, упълномощеният представител на фирмата се съгласява:
 напълно с настоящите условия и се задължава да се придържа към тях;
 да предостави на дистрибутора копие от попълнения ваучер не
по-късно от 30.09.2021 г.;
 при молба от KWS да предостави копия от документи по продажба
(фактура, ЧМР, приемо-предавателен протокол и др. със заличени
ценови параметри и лични данни на трети лица);
 и декларира, че този ваучер е подписан от упълномощен представител
на фирмата и информацията, предоставена на KWS, е вярна;
 че условията за участие в програмата са окончателни и
неизпълнението на някои от тях ще доведе до анулиране на ваучера за
сезон 2021;
 че KWS има неотменимо право да прекрати ваучерната програма по
всяко време, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на
правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство
или при други обективни причини.
Повече информация на www.kws.bg.

Предпочитан дистрибутор
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