DEKALB® REPCE VETŐMAG UTALVÁNY 2021

A kompenzáció általános feltételei:
a) Jelen utalványon szereplő vetőmag megvásárlása 2021. szeptember 20-ig és elvetése Magyarország területén
2021. szeptember 30-ig.
b) Regisztráció: legkésőbb a vetés előtt 3 nappal a http://www.repcebiztositas.hu címen.
A következő adatok megadása szükséges:
• Tábla helyrajzi száma és blokk azonosítója,
• DEKALB® repce területe,
• A vásárlást igazoló számla száma, megvásárolt hibrid neve, fémzárolási száma, és mennyisége
• A vásárlást igazoló számla másolata
• A megvásárló cég kapcsolattartójának e-mail címe és telefonszáma.
A regisztráció feltétele az adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozatok elfogadása.
A regisztráció során a felhasználó felhatalmazhatja az erre fenntartott jelölőnégyzet bepipálásával a területileg
illetékes DEKALB® képviselőjét, hogy a táblára, a vetésterületre, illetve a vásárlásra vonatkozó adatokat
a megfelelő adatok birtokában a felhasználó nevében módosítsa, amennyiben szükséges és indokolt.
c) Vetés bejelentése legalább 3 nappal a tervezett vetést megelőzően a b, pontban leírtak szerint.
d) Amennyiben a vetési adatokban változás történik annak bejelentése a regisztrációval megegyező módon.
e) Az üres zsákok és a zsák címkék megőrzése és szükség esetén bemutatása.
f) A kompenzáció kiszámítása kerekítve: kompenzálandó zsák max. = érintett DEKALB® terület (ha) / 3,4.
A kompenzáció csak az érintett táblára vonatkozhat.
g) Egy területre csak egyszer fizethető kompenzáció.
h) A Monsanto Hungária Kft. vetéstől betakarításig saját döntése szerint bármikor felvételezéseket készíthet
a programban részt vevő táblákon.
i) A Monsanto Hungária Kft. harmadik felet is megbízhat a programban résztvevő repcetáblák felvételezésével.
j) A Monsanto Hungária Kft. a www.repcebiztositas.hu webcímen regisztrált e-mail címekre és telefonszámokra
automatizált üzenetek küld az alábbi legfontosabb határidokkel kapcsolatban:
a. a regisztráció ténye, elfogadása
b. adatpótlás, dokumentációpótlás
c. a vetés idejének regisztrációja
d. a vetés legutolsó regisztrálható időpontja
e. a programzárási idopontok
k) Kompenzálási igény bejelentése, állomány szemle igénylése az esetleges káresemény felvételezéséhez legkésőbb
2021. október 31-ig a b, pontban leírtak szerint.
l) A kompenzálás feltétele a repcetábla megsemmisítése, kompenzáció csak az igazoltan megsemmisített állomány
után fizethető. A fotó- és/vagy videódokumentációt GPS coordinátákkal illetve a megsemmisítési nyilatkozattal a
www.repcebiztositas.hu oldalra fel kell tölteni 2021. november 30-ig. A megsemmisítés tényét a DEKALB®
munkatársának vagy az ezzel megbízott harmadik félnek igazolnia kell a www.repcebiztositas.hu oldalon.

További információkért látogassa meg a www.dekalb.hu weboldalt.
Kövessen minket FB-on is: facebook.com/BayerCropScienceMagyarorszag/
A DEKALB® és az Acceleron® a Monsanto Technology LLC bejegyzett márkanevei.
Minden más márkanév azok tulajdonosai tulajdonát képezi. © 2019 Bayer Group. Minden jog fenntartva.
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