
КАЛЬКУЛЯТОР 
РОЗРАХУНКУ ГЕКТАРІВ 
ТА БОНУСІВ

Люмакс



Програма «Syngenta Бонус» дає змогу 
сільгоспвиробникові отримати грошову винагороду на 
свій розрахунковий рахунок за придбання й використання 
насіння та ЗЗР компанії «Сингента»

Звернутися 
до менеджера з продажів 

компанії «Сингента» 
та укласти за його 
допомогою договір 
із ТОВ«Сингента»

Протягом зазначеного часу 
до 31.07.2021 купувати 

акційну продукцію в 
потрібних обсягах

Видаткові накладні 
завантажувати в систему для 

автоматичного розрахунку 
бонуса

Грошовий бонус 
«Сингента» 

виплачує напряму 
на розрахунковий 
рахунок клієнта

 ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ

ГІБРИДИ, ЯКІ БЕРУТЬ 
УЧАСТЬ В АКЦІЇ

МІНІМАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

Лише клієнти — юридичні особи, 

які мають електронний цифровий 

підпис (ЕЦП), можуть брати 

участь у програмі

Це слід зробити 

до 01.03.2021

Грошовий бонус 

виплачується наприкінці 

сезону (після 31.08.2021)

Для розрахунку бонуса використовуються поняття «гектар» і «пакет»

В умовах програми:
• гектар — це площа, на якій було використано акційні продукти;
• пакет — це перелік використаних акційних продуктів.

1 АКЦІЙНИЙ ПАКЕТ 2 АКЦІЙНИЙ ПАКЕТ

50 га

Гербіциди можна міксувати, 
тобто взяти і Елюміс, і Люмакс, 
використовуючи при цьому 
вказані гектарні норми

 ЩО ВХОДИТЬ У РОЗРАХУНКОВИЙ ГЕКТАР
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Кукурудза Кукурудза
1 п.о. 1 п.о.

2 л 2 л

 4 л  4 л

та / або та / або 

Люмакс Люмакс

0,25 л

Кукурудза Syngenta 50 п.о.
Гербіцид Елюміс 100 л
та / або

Гербіцид Люмакс 400 л
для доп. бонуса

Інсектицид Ампліго 12,5 л

• СИ Зефір

• СИ Октеон

• СИ Орфеус

• СИ Премео

• СИ Торіно

• СИ Феномен

• СИ Фотон

+ 5 $/га

ТЕРМІН ВИПЛАТИ 
БОНУСА

після 31.08.2021 + 10 $/га

50 га
Гібриди кукурудзи 
Syngenta  50 п.о. 

Гербіцид Елюміс® 100 л
та / або

Гербіцид Люмакс® 400 л

для додаткового бонусу

Інсектицид Ампліго® 12,5 л

ТЕРМІН ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ 
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОДИ 

до 31 серпня 2021 року

ТЕРМІН, У ЯКИЙ ТРЕБА 
ПРИДБАТИ ПРОДУКЦІЮ

з 1 жовтня 2020 року   
по 31 липня 2021 року



Термінологія

1.1. Акція, або Програма — маркетингова акція 
«Syngenta Бонус», розроблена і впроваджена Орга-
нізатором з метою просування та сприяння продажу 
продукції TM Syngenta.

1.2. Організатор маркетингової програми «Syngenta 
Бонус» (далі — Програма) — ТОВ «Сингента» (код 
ЄДРПОУ 30265338), зареєстроване згідно із законо-
давством України, юридична адреса: 03022, Україна, 
м. Київ, вул. Козацька, 120/4 (далі також — «Сингента» 
або компанія «Сингента»).

1.3. Учасником Програми може бути будь-який 
суб’єкт господарської діяльності, належним чином за-
реєстрований відповідно до чинного законодавства 
України, щодо якого не розпочато процедуру ліквідації 
або банкрутства (далі — Учасники), основним видом 
діяльності якого є вирощування сільськогосподарської 
продукції та який відповідає вимогам, зазначеним у 
п. 3 цих Правил. Не можуть бути Учасниками цієї Акції 
Офіційні дистриб’ютори Організатора та/або пов’язані 
з ними або афілійовані особи, пов’язані відносинами 
контролю відповідно до чинного законодавства України. 

1.4. Договір про участь в Акції або Договір — окре-
мий договір про участь у маркетинговій акції «Syngenta 
Бонус», укладений між Організатором та Учасником 
Програми, який, серед іншого, посвідчує приєднання 
Учасника до Акції, визначає перелік маркетингових по-
слуг, які Учасник зобов’язується надати Організатору, та 
встановлює умови і критерії надання Винагороди. 

1.5. Акційна продукція — оригінальна продукція Ор-
ганізатора, яка стосується Акції та яку Організатор по-
ставляє і розповсюджує Офіційним дистриб’юторам у 
межах своєї комерційної діяльності, а саме виключно 
гербіцид ЕЛЮМІС 105 OD, МД, гербіцид ЛЮМАКС 
537,5 SE, с. е., інсектицид АМПЛІГО 150 ZC, ФК, такі 
гібриди насіння кукурудзи TM Syngenta:

Назва гібрида

СИ ЗЕФІР CRUISER

СИ Зефір FORCE ZEA

СИ Зефір STANDARD

СИ Зефір VIBRANCE + FORCE ZEA

СИ Октеон CRUISER

СИ Октеон FORCE ZEA

СИ Октеон STANDARD

СИ Октеон VIBRANCE + FORCE ZEA

СИ Орфеус FORCE ZEA

СИ Орфеус STANDARD

Назва гібрида

СИ Орфеус VIBRANCE + FORCE ZEA

СИ Премео CRUISER

СИ Премео FORCE ZEA

СИ Премео STANDARD

СИ Премео Vibrance + Force Zea

СИ Торіно CRUISER

СИ Торіно FORCE ZEA

СИ Торіно STANDARD

СИ Торіно VIBRANCE + FORCE ZEA

СИ Феномен CRUISER

СИ Феномен FORCE ZEA

СИ Феномен STANDARD

СИ Феномен VIBRANCE + FORCE ZEA

СИ ФОТОН CRUISER

СИ Фотон FORCE ZEA

СИ Фотон STANDARD

СИ Фотон VIBRANCE + FORCE ZEA

1.6. Офіційний дистриб’ютор Організатора — ди-
стриб’ютор Акційної продукції, між яким та Органі-
затором укладено чинний договір поставки Акційної 
продукції і який продає Акційну продукцію Учасникам 
відповідно до окремих договорів поставки або інших 
аналогічних договорів, укладених із ними.

Перелік Офіційних дистриб’юторів Організатора опублі-
ковано на офіційному сайті Організатора за адресою: 
www.syngenta.ua/search/distributors

1.7. Винагорода — мотиваційний платіж (плата за 
маркетингові послуги), що його Організатор сплачує 
Учасникові за умови виконання останнім критеріїв та 
умов Договору.

1.8. Критерії — перелік умов, наведених у цій Про-
грамі (розділ 3), виконання яких дає право брати 
участь у Програмі та отримати Винагороду.

1.9. Пакети — комбінація Акційної продукції за ви-
дами продукції та рекомендованими середніми нор-
мами використання із розрахунку на 1 гектар.

Опис пакетів

Пакет 1  
містить дві можливі комбінації з розрахунку на 1 га:

1) 1 п.о. насіння кукурудзи TM Syngenta + 2 літри 
гербіциду Елюміс або

2) 1 п.о. насіння кукурудзи TM Syngenta + 4 літри 
гербіциду Люмакс

Пакет 2  
містить дві можливі комбінації з розрахунку на 1 га:

1) 1 п.о. насіння кукурудзи TM Syngenta + 2 літри 
гербіциду Елюміс + 0,25 літра інсектициду Ампліго 
або

2) 1 п.о. насіння кукурудзи TM Syngenta + 4 літри 
гербіциду Люмакс + 0,25 літра інсектициду Ампліго

1.10. Гектар, що береться до розрахунку, або Гек-
тар — гектар, щодо якого виконано умови Акції з 
придбання й застосування Акційної продукції за 
рекомендованими нормами використання (п. 1.9).

1.11. Сезон — період з 01.10.2020 по 31.07.2021, 
протягом якого Учасник придбав Акційну продук-
цію. Організатор має право в односторонньому по-
рядку змінювати терміни сезону.

1.12. Офіційний сайт — офіційний сайт Організатора 
за адресою https://www.syngenta.ua/

1.13. Правила — ці правила.

1.14. Підтверджувальні документи — так, як це ви-
значено в п. 4.2.3 цих Правил.

Приклад розрахунку

Розраховуємо, на яку кількість гектарів вистачить кожного 
продукту згідно з нормами в правилах програми:

Обох продуктів вистачає рівно на 105 гектарів. Також бачимо, що 
105 гектарів перебувають у межах 90–120 % від домовленої кілько-
сті. Отже, клієнт отримає бонус за всі 105 гектарів

Клієнт придбав кукурудзу й гербіцид, отже, бонус обраховувати-
меться згідно з Пакетом 1, тобто 5 $ за гектар

5 $ × 105 гектарів = 525 $. Отже, клієнт отримає 525 $ бонуса

Продукт Елюміс, літрів

Кількість: 105 210

Норма: 1 п.о. на гектар 2 літри на гектар

Кількість гектарів згідно норми: 105 105

Кукурудза «Сингента», 
п.о.

Елюміс, літрів

105 210

За підсумками року фактично  
придбано стільки:

У клієнта в договорі було зазначено, що він планує придбати акційної продукції на 100 гектарів

ДОДАТКОВІ УМОВИ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ

У програмі «Syngenta Бонус» діє правило 90 % — 120 %. Що це означає? 

У межах від 90 % до 120 %
Якщо за підсумком сезону ви взяли 
акційних продуктів у межах від 90 % до 
120 % від указаної в договорі кількості 
гектарів, тоді бонус виплачується за 
фактичну кількість гектарів

Більш ніж на 120 %
Якщо за підсумком сезону ви взяли 
акційних продуктів більше за 120 % від 
указаної в договорі кількості гектарів, 
тоді бонус виплачується за 120 % від 
указаної в договорі кількості гектарів

Менш ніж на 90 %
Якщо за підсумком сезону ви 
взяли акційних продуктів менш 
ніж на 90 % від указаної в 
договорі кількості гектарів, тоді 
бонус не виплачується взагалі

КАЛЬКУЛЯТОР 
РОЗРАХУНКУ 
ГЕКТАРІВ ТА БОНУСІВ

Вказано 
гектарів 
у договорі, га

Фактично придбано, варіант 1 Фактично придбано, варіант 2 Фактично придбано, варіант 3

200 150 210 270

Розрахунок 150/200 = 75 % 210/200 = 105 % 270/200 = 135 %

Вердикт На жаль, придбаної акційної продукції 
вистачає лише на 75 % від указаної 
в договорі кількості гектарів, тому 
бонус не може бути виплачено

Виплачуємо винагороду за всі 210 
гектарів, тому що ця кількість перебуває 
в межах від 90 % до 120 % від указаної 
в договорі кількості гектарів

Виплачуємо винагороду за 
240 гектарів (це 120 % від указаної 
в договорі кількості)  

Назва пакета
Насіння 
кукурудзи 
Syngenta 

Гербіцид 
Елюміс 

та\або 
гербіцид 
Люмакс 

Інсектицид 
Ампліго

Пакет 1 (насіння кукурудзи 
Syngenta та гербіцид Люмакс та/
або Елюміс)

1 посівна  
одиниця

2 літри 4 літри —

Пакет 2 (насіння кукурудзи 
Syngenta та гербіцид Люмакс та/
або Елюміс та інсектицид Ампліго)

1 посівна  
одиниця

2 літри 4 літри 0,25 літра



2. Загальні засади

2.1. Приєднавшись до Акції та виконавши всі її за-
сади, зазначені в Правилах і в Договорі, Учасники ма-
ють право на отримання Винагороди.

2.2. Організатор має право в односторонньому по-
рядку встановлювати і змінювати перелік Акційної про-
дукції та принцип нарахування Винагороди. Про такі 
зміни Організатор повідомляє Учасника шляхом розмі-
щення відповідної інформації на офіційному сайті.

3. Критерії
3.1. У  Програмі мають право брати участь Учас-
ники, які:

3.1.1. Уклали з Організатором Договір у період з 
01 жовтня 2020 року по 01 березня 2021 року шля-
хом накладення електронного кваліфікованого підпи-
су, якщо інше не буде домовлено між Учасником та 
Організатором.

3.1.2. Придбали Акційну продукцію (Пакет 1 та/або 
Пакет 2) в Офіційних дистриб’юторів Організатора 
для власного використання з розрахунку використан-
ня на площі не менше як 50 гектарів.

4. Умови отримання 
Винагороди
4.1. Нарахування і виплата Винагороди Учасникам 
відбувається на умовах Договору.

4.2. Щоб отримати Винагороду, кожен Учасник по-
винен виконати всі зазначені нижче умови.

4.2.1. Відповідати Критеріям, зазначеним у п. 3 цих 
Правил.

4.2.2. Надати Організатору до 31 серпня 2021 року 
видаткові накладні, акти (або їхні копії) в цифровому 
чи паперовому вигляді, які підтверджують придбання 
Акційної продукції в Офіційного дистриб’ютора Органі-
затора. Видаткові накладні має бути оформлено належ-
ним чином, тобто на видатковій накладній обов’язково 
мають бути підпис уповноваженої особи Учасника та пе-
чатка Учасника (за її наявності, у разі відсутності печатки 
Організатору надають підтверджувальні документи) та 
Офіційного дистриб`ютора Організатора, у якого було 
придбано Акційну продукцію.

4.2.3. Надати Організатору інші підтверджувальні до-
кументи у терміни, встановлені в Договорі.

Підтверджувальні документи, які Учасник надсилає 
Організаторуу, зокрема, але не обмежуючись,  видат-
кові накладні, акти й додаткові документи, не повинні 
містити комерційних даних конкурентів (зокрема, але 
не обмежуючись, кількість, вартість, умови продажу 
продукції конкурентів) Організатора. Організатор у 
жодному разі не відповідальний, якщо таку інформа-
цію буде зазначено в документах, попри обмеження, 
встановлені в цьому пункті. У кожному випадку метою 
цієї Акції в жодному разі не є отримання комерційної 
інформації конкурентів. Така отримана інформація не 
є волею Організатора і може бути ним отримана лише 
внаслідок недотримання Учасником обмежень, зазна-
чених у цьому пункті через різні обставини, зокрема 
технічні.

4.3. Організатор залишає за собою право відмови-
ти повністю або частково в нарахуванні Винагороди 
будь-якому Учаснику, який повернув Офіційному 
дистриб’ютору придбану Акційну Продукцію після 
підтвердження її придбання в межах цієї Акції, але до 
моменту погодження суми Винагороди.

4.4. Для нарахування Винагороди використовуєть-
ся як база нарахування винятково обсяг Акційної 
продукції, придбаної відповідно до видаткових на-
кладних, датованих у період з 01 жовтня 2020 року 
по 31 липня 2021 року, що їх надали Учасники до 31 
серпня 2021 року. 

4.5. Якщо Учасник надав видаткові накладні Орга-
нізатору після 31 серпня 2021 року, такі документи 
вважаються не отриманими вчасно й Організатор має 
право не враховувати їх при розрахунку Винагороди 
за цією Програмою.

4.6. Якщо інші підтверджувальні документи Учасник 
надав Організатору з порушенням термінів, установ-
лених у Договорі, Організатор має право не врахову-
вати такі документи при розрахунку Винагороди за 
цією Програмою.

4.7. В окремих випадках Організатор залишає за 
собою право запитати додаткові документи, які під-
тверджують виконання умов Договору. У такому разі 
нарахування Винагороди відбувається лише після на-
дання таких документів.

4.8. Обов’язок Організатора виплатити Винагороду 
є зустрічним до обов’язку Учасника виконати умови, 
передбачені Правилами й Договором.

5. Розрахунок Винагороди

5.1. Винагорода розраховується на основі виду Па-
кета й кількості гектарів, які беруться для розрахунку 
і для застосування на яких було придбано Акційну 
продукцію у кількості відповідно до рекомендованих 
норм використання з урахуванням виконання інших 
умов Договору.

Для Пакета 1 розмір Винагороди становить гривне-
вий еквівалент 5 доларів США без урахування ПДВ, 
за курсом НБУ на дату підписання Договору за кож-
ний гектар, який береться до розрахунку і для якого 
було придбано Акційну продукцію.

Для Пакета 2 розмір Винагороди становить гривне-
вий еквівалент 10 доларів США без урахування ПДВ, 
за курсом НБУ на дату підписання Договору за кож-
ний гектар, який береться до розрахунку і для якого 
було придбано Акційну продукцію.

5.2. Якщо фактично придбана загальна кількість 
Акційної продукції буде меншою, ніж рекомендовано 
Пакетом для використання, на 90 % від погодженої в 
Договорі кількості гектарів, які беруться до розрахун-
ку, Винагорода не нараховується.

5.3. Якщо фактично придбана загальна кількість 
Акційної продукції буде більшою, ніж рекомендовано 
Пакетом для використання, на 120 % від погодженої в 
Договорі кількості гектарів, які беруться до розрахунку, 
Винагороду буде нараховано і сплачено з розрахунку 
120 % гектарів, які беруться до розрахунку.

5.4. Виплата винагороди здійснюється в національній 
валюті України — гривні, у безготівковій формі шляхом 
перерахування коштів на банківський рахунок Учасника 
відповідно до реквізитів, зазначених у Договорі.

6. Одержання Винагороди

6.1. У рамках Програми Організатор розраховує Ви-
нагороду відповідно до умов пункту 5 цієї Програми та 
умов Договору, укладеного між Учасником і Організа-
тором. Винагорода надається шляхом перерахування 
на розрахунковий рахунок Учасника, вказаний остан-
нім у Договорі.

6.2. Організатор має право встановлювати і зміню-
вати перелік Акційної продукції та принцип нарахуван-
ня Винагороди за умовами Програми без погодження 
з Учасниками шляхом розміщення такої інформації на 
офіційному сайті.

7. Термін дії Програми 
та умови поширення 
на придбання Акційної 
продукції

7.1. Програма вступає в дію 15 жовтня 2020 року і 
діє до 30.10.2021 року.

7.2. Дія Програми поширюється на Акційну продук-
цію (п. 1.5), придбану в сезоні (п. 1.11) після укладення 
Учасником відповідного Договору з Організатором.

8. Територія дії Акції

8.1. Програма діє на території України, підконтрольній 
українській владі, за винятком території Автономної Рес-
публіки Крим та м. Севастополь, у зв’язку з ухваленням 
Закону України «Про забезпечення прав і свобод грома-
дян на тимчасово окупованій території України» № 1207-
VII від 15.04.2014, а також крім низки населених пунктів 
на території Донецької і Луганської областей (на підставі 
Указу про введення в дію рішення Ради національної без-
пеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолан-
ня терористичної загрози та збереження територіальної 
цілісності України», підписаного 13 квітня 2014 року).

9. Інші засади

9.1. Участь у Програмі є підтвердженням того, що її 
Учасник розуміє, безумовно і повністю погоджується 
із засадами Програми.

9.2. Засади Програми може бути змінено та/або до-
повнено Організатором протягом усього терміну її дії. 
Одностороння зміна та/або доповнення засад Про-
грами можливі в разі їх затвердження Організатором 
та оприлюднення на офіційному сайті. Такі зміни й до-
повнення набирають чинності з моменту оприлюднен-
ня, якщо інше не буде спеціально визначено безпосе-
редньо змінами/доповненнями до засад Програми.

9.3. У разі виникнення ситуації, яка допускає неод-
нозначне тлумачення засад цієї Програми та/або пи-
тань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рі-
шення ухвалює Організатор. При цьому таке рішення 
остаточне і не підлягає оскарженню.

9.4. Беручи участь у цій Програмі, Учасники дають 
Організатору згоду на безстрокове і безкоштовне: (і) 
отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, нако-
пичення, зберігання, зміну, поновлення, використання 
та поширення інформації (зокрема, але не обмежу-
ючись, у рекламних цілях), яка, відповідно до вимог 
законодавства, становить персональні дані; (і) зане-
сення такої інформації до баз персональних даних. 
Надання такої згоди також розглядається в розумінні 
ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Зако-
ну України «Про захист персональних даних».

9.5. Використання і поширення інформації, яка стано-
вить персональні дані Учасників, здійснюється винятко-
во в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/
або захисту їхніх інтересів. Беручи участь у Програмі, її 
Учасники стверджують, що всю надану інформацію, яка 
становить персональні дані, надано Учасниками на за-
конних підставах і вони мають право її використовувати 
та розпоряджатися нею, зокрема в рекламних цілях.

9.6. Беручи участь у Програмі, її Учасник дає згоду 
(дозвіл) на використання Організатором зразків, ци-
тат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, 
персональних даних Учасника та його працівників у 
рекламних цілях з метою поширення інформації про 
Програму, зокрема.

9.7. У разі використання в Програмі персональних 
даних працівників Учасника останній зобов’язується 
отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) 
від таких осіб на використання чи обробку їхніх персо-
нальних даних та надати відповідні підтверджувальні 
документи.

9.8. Учасник гарантує, що жодних прав і законних 
інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з на-
данням такої згоди (дозволу) та участі в Програмі.

9.9. У разі направлення претензії або судового позо-
ву до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправо-
мірного використання персональних даних, які стосу-
ються Учасника, останній зобов’язується розглянути і 
задовольнити їх особисто та своїм коштом.

9.10. Організатор не відповідальний у разі настання 
форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, по-
жежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, 
суттєві зміни в законодавстві, яке діє на території про-
ведення Програми, інші непідвладні контролю з боку 
Організатора обставини.

9.11. За детальними умовами участі в Програмі 
Учасник може звертатися за тел. 0 (800) 500 449 або 
до представників (регіональних менеджерів) Орга-
нізатора в регіонах. 
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