


 УМОВИ АКЦІЇ

Для участі в Акції Учасник повинен придбати та реалізувати Сільгоспвиробникові 

Акційну продукцію (гібриди соняшнику торгової марки «Сингента», які мають відно-

шення лише до цієї Акції [розрахунок у посівних одиницях, 150 000 насінин в одній 

посівній одиниці]) та не мають відношення до будь-яких інших Акцій ТОВ «Сингента».

 НОМІНАЛ РОЗРАХУНКУ
50 грн за 1 посівну одиницю придбаного та реалізованого Сільгоспвиробнику будь-якого 
гібрида з акційного списку.

СТРОК ДІЇ АКЦІЇ
З 1 жовтня 2019-го по 31 травня 2020 року. 
Термін подачі документів — до 10 березня 2020 року. 
Термін оголошення результатів — до 30 червня 2020 року.
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До 10.03.2020 року надати 

в письмовій формі й завірену  

належним чином Форму 1  

про згоду на участь в Акції  

та прийняття її умов

До 19.06.2020 року надати  

в письмовій формі й завірену  

належним чином Форму 2  

відповідного зразка  

на отримання Винагороди

ДЛЯ УЧАСТІ В АКЦІЇ ПОТРІБНО ЗРОБИТИ ДВА КРОКИ

НК Делфі

НК Фортімі

НК Ададжіо

Санай МР

НК Рокі

ПЕРЕЛІК ГІБРИДІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ В АКЦІЇ: 



СПИСОК ПАРТНЕРІВ ДЛЯ ОБМІНУ ВИНАГОРОДИ

ТОВ «ІНСТРУМЕНТ К» 

Пропонує електро-, бензоінструмент, ме-
талоріжучий інструмент та обладнання для 
сільського господарства, саду, городу, водо-
йми, поливу й обробки ґрунту.

instrumentk.com.ua

ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» 

Спеціалізацією компанії «Хімлаборреактив» 
-

нання, меблі, реактиви.

agroliga.hlr.ua

«ОККО»

Кількість АЗС «ОККО» на території України — 
близько 400 шт. Сертифікати можна обміняти 
на будь-який тип палива.

okko.ua/ru/network_map

ТОВ «ПРАЙМ ЛАБ ТЕК»

Пропонує широкий спектр послуг: агрохіміч-
ний аналіз торфу, хімічний аналіз води, надан-
ня рекомендацій щодо системи внесення до-
брив, агрохімічне обстеження ґрунту і рослин 
та ін. Працює консультаційний центр. Доставка 
зразків для аналізу приймається з усіх міст 
України кур’єрськими службами. 

plt.land

ТОВ «АГРІЛАБ» 

Консалтингова компанія, яка розробляє і втілює 
комплексні рішення для підвищення ефектив-
ності агробізнесу; підбирає інструменти, які доз-
воляють клієнтам отримувати більше прибутку 
з кожного гектара поля: аналіз ґрунту, технології 
точного землеробства, агродіагностики, а також 
програмне забезпечення та обладнання для сіль-
ського господарствеа. Працює консультаційний 
центр. Експерти виїжджають до вас.

agrilab.ua

ТОВ «МЕТЕО ФАРМ» 

Незалежний метеосервіс, який надає вичерп
ну інформацію щодо агропогодних умов саме 
на вашому полі. Можливість спостереження 
за всіма метеостанціями мережі компанії та 
оперування даними тих, що знаходяться у ра -

meteo.farm

ТОВ «ЮВЕНТА-К» 

Лідер з продажу миючої та прибиральної 
техніки. Офіційний імпортер таких торгових 
марок, як KARCHER, WASHTEC, WOMA, PDQ.

yuventa-k.uaprom.net

ТОВ «ВЕНТА ЛАБ АГРО»

-
ників високоточного лабораторного, біоаналі-
тичного і промислового обладнання.

ventalab.ua

ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬ» 

Випускає високоякісний спецодяг, робочі ру-
кавиці, захисні окуляри та засоби індивідуаль-
ного захисту (ЗІЗ).

asup.prom.ua

ТОВ «СМАРТТРЕЙДІНГГРУП»

Офіційний імпортер дронів найпопулярніших 
торгових марок. Надає послуги сканування 

-
делей, застосування дронів у точному земле-

виїжджають до вас.

drone.uа

ТОВ «СМАРТФАРМІНГ»

Надає широкий спектр сервісів та послуг, зо-
крема: дрони, діагностика системи управління 
земельним банком, точний обмір полів, ство-
рення електронних карт та ін. Якщо замовлено 

smartfarming.ua

ТОВ «МЕТОС УКРАЇНА» 

Пропонує: метеостанції, реєстратори даних, 
датчики, агрономічні рішення для різних сіль-
ськогосподарських культур, моделі хвороб, 
прогноз погоди та багато іншого.

metos.at

Компанія «ГЕОМЕТР GPS» 

Пропонує: прилади для точного виміру полів, 
системи паралельного водіння, системи моні-
торингу техніки тощо. Якщо необхідні послуги 

 shop.gpsgeometer.com

ТОВ «СОЮЗ ПРИНТ» 

Надає послуги з комплексного обслуговування 
офісного устаткування. Сертифікати компанії 
можна використати для замовлення офісної 
техніки (комп’ютерів, копіювальних машин, ска-
нерів та ін.), планшетів, телефонів тощо.

souzprint.com

Додаток 1

-



 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Для участі в Акції Учасник повинен придбати та ре-
алізувати Сільгоспвиробникові Акційну продукцію 
(гібриди соняшнику торгової марки «Сингента», які 
мають відношення лише до цієї Акції [розрахунок 
у посівних одиницях, 150 000 насінин в одній посів-
ній одиниці]) та не мають відношення до будь-яких 
інших Акцій ТОВ «Сингента». 

Номінал розрахунку:
50 грн за 1 посівну одиницю придбаного та реалі-
зованого Сільгоспвиробнику будь-якого гібрида 
з акційного списку. 

Перелік гібридів, що беруть участь в Акції: 
• НК Делфі, 

• НК Фортімі, 

• НК Ададжіо, 

• Санай МР,

• НК Рокі 

Організатор Акції.
Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Сингента», що знаходиться за адресою: 

03022, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4 

Підтверджувальний документ — заповнена на-
лежним чином Форма. Копії видаткових накладних 
(або витяг з 1С), які підтверджують продаж обсягів 
насіння соняшнику Сільгоспвиробникам.

 ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ
З 1 жовтня 2019-го по 31 травня 2020 року

Термін подачі документів: 

До 10 березня 2020 року

Учасник Акції повинен надати Організатору 
в  письмовій формі й завірену належним чином 

Згоду на участь в Акції та погодження з її умова-
ми до  10  березня 2020 року. У цьому документі 
зазначити обсяг, погоджений між Організатором 
та Учасником у письмовій формі. 

До 19 червня 2020 року
Учасник Акції повинен надати Організатору в пись-
мовій формі й завірену належним чином Форму 
відповідного зразка на отримання Винагороди 
до 19.06.2020 року, в якій відображено запит на от-
римання Винагороди відповідно до умов цієї Акції.

 УЧАСНИКИ АКЦІЇ 
Учасниками Акції можуть бути тільки офіційні ди-
стриб’ютори ТОВ «Сингента», зазначені на Інтер-
нет-сайті Організатора за посиланням: https://www.
syngenta.ua/oficiyni-distribyutori-kompaniyi-singenta

 ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОД
Винагорода — Сертифікати на вибір Учасника 

Для отримання Винагороди Учасникам Акції слід 
до 19 червня 2020 року подати такі документи:

Заповнену належним чином Форму 2 (Додаток № 2).

Копії видаткових накладних (або витяг з 1С), які під-
тверджують продаж обсягів насіння соняшнику 
Сільгоспвиробникам. Копії видаткових накладних 
повинні містити розбірливі дані (видно назву під-
приємства, код ЄДРПОУ) печатки покупця і про-
давця та підписи уповноважених осіб.

Інші документи на вимогу Організатора, які під-
тверджують кількісний обсяг закупівлі (надалі — Під-
тверджувальні документи).

Кількість Винагород і Продукції обмежена.

Беручи участь в Акції та слідуючи її умовам, Учасник 
отримує Винагороду у вигляді Ваучера на вибір згідно 
з придбаним обсягом Акційної Продукції.

У разі відмови від Винагороди її вартість не компен-
сується грошовим еквівалентом чи іншими призами. 



Всі Винагороди обміну та поверненню не підлягають.

 ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учас-
ник розуміє, безумовно та повністю погоджується 
з положеннями Програми, які можуть бути зміне-
ні та/або доповнені Організатором Акції протягом 
усього строку її дії. Одностороння зміна та/або 
доповнення положень Програми можливі у разі 
їх  затвердження Організатором та оприлюднення 
на сайті: syngenta.ua. Такі зміни та доповнення на-
бувають чинності з моменту оприлюднення, якщо 
інше не буде спеціально визначено безпосередньо 
змінами/доповненнями до положень Програми.

У разі виникнення ситуації, що допускає неодно-
значне тлумачення положень цієї Програми, і/або 
питань, не врегульованих цією Програмою, оста-
точне рішення приймається Організатором Акції. 
При цьому рішення Організатора Акції є остаточ-
ним і не підлягає оскарженню. 

Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Ор-
ганізатору згоду на безстрокове та безкоштовне: 
(і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, на-
копичення, зберігання, зміну, поновлення та ви-
користання інформації, яка відповідно до вимог 
законодавства становить персональні дані; (іі) 
занесення такої інформації до баз персональних 
даних. Надання такої згоди також розглядається 
у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу 
України, Закону України «Про захист персональних 
даних».

Використання і поширення інформації, що стано-
вить персональні дані Учасників, здійснюється 
виключно в межах, необхідних для забезпечення 
діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи 
участь в Акції, ї ї Учасники стверджують, що вся на-
дана інформація, яка становить персональні дані, 
надана Учасниками на законних підставах і вони 

мають право її використовувати та розпоряджати-
ся нею, в тому числі в рекламних цілях.

Беручи участь в Акції, ї ї Учасник надає згоду (доз-
віл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, ци-
тат, текстів, фотографій, зображення торгових 
знаків, персональних даних компанії та її працівни-
ків у рекламних цілях з метою поширення інформа-
ції про Акцію.

У разі використання в Акції персональних даних 
працівників Учасника Акції, останній зобов’язується 
отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) 
від таких осіб на використання чи обробку їхніх пер-
сональних даних і надати відповідні підтверджуючі 
документи. 

Учасник Акції гарантує, що жодних прав та закон-
них інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку 
з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції. 

У разі направлення  претензії (в тому числі судового 
позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо 
неправомірності використання персональних да-
них, останній зобов’язується розглянути та  задо-
вольнити їх особисто й за власний рахунок.

Організатор Акції не несе відповідальності у разі на-
стання форс-мажорних обставин, таких як стихійні 
лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого ха-
рактеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що 
діє на території проведення Акції, інші непідвладні 
контролю з боку Організатора Акції обставини.



ОФІЦІЙНИЙ ДОДАТОК  
«СИНГЕНТА»

03022, м. Київ,
вул. Козацька, 120/4, 3-й поверх

тел.: +380 (44) 494 17 71
факс: +380 (44) 494 17 70

Консультаційний центр

 0 800 50 04 49
Безкоштовно зі стаціонарних 
телефонів в Україні

www.syngenta.ua


