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ДОГОВІР № ____ 

 про участь у маркетинговій акції «Syngenta Бонус»  

 

м. Київ                                                                                                                                                       _____________ 2020 р.  

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента», ідентифікаційний код юридичної особи 30265338 
(надалі – «Організатор»), що є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах, в особі 
Генерального директора П’єра Кохадона, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та 

___________________________ (надалі – «Учасник»), що [є/не є] платником податку на прибуток підприємств 
на загальних умовах, в особі __________________, який діє на підставі ____________, з іншого боку, разом також 
іменовані як «Сторони»,  

Враховуючи, що: 

Учасник має намір придбати засоби захисту рослин та насіння, що виробляються компанією Сингента або під 
товарними знаками Сингента, та реалізуються Організатором сільськогосподарським товаровиробникам через 
Офіційних дистриб’юторів   

Організатор здійснює поставки засобів захисту рослин та насіння в Україну та має на меті стимулювання збуту, 
збільшення обсягів придбання Акційної Продукції Учасником, дотримання ним асортименту, технології та 
обсягів, що відповідають нормам застосування із розрахунку на один гектар площі. 

З цією метою  

Організатор започаткував Маркетингову акцію, яка спрямована на винагородження суб’єктів господарської 
діяльності, які придбають Акційну Продукцію у Офіційних дистриб’юторів Організатора у визначених умовами 
Програми обсягах та асортименті, та нададуть Організатору відповідні маркетингові послуги.  

уклали цей Договір про участь у маркетинговій програмі «Syngenta Бонус»  (надалі – «Договір») про наступне:  

1. ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ  
 
1.1. Винагорода – плата за маркетингові послуги, що надаються Учасником  Організатору. 

  
1.2. Критерії – умови, визначені Програмою, за виконання яких Учасник має право брати участь у Програмі 

та отримати Винагороду. 
  

1.3. Учасник – має значення, надане йому у преамбулі цього Договору, що виявив намір приймати участь у 
Програмі та відповідає її вимогам.  
 

1.4. Організатор – має значення, надане йому у преамбулі цього Договору.  
 

1.5. Офіційний дистриб’ютор – дистриб’ютор , між яким та Організатором укладено відповідний чинний 
договір поставки Акційної Продукції, і який продає Акційну Продукцію Учасникам відповідно до умов 
окремих договорів поставки/інших договорів, укладених із ними. Перелік Офіційних дистриб’юторів 
опублікований на веб-сайті Організатора за адресою https://www.syngenta.ua/search/distributors.  
 

https://www.syngenta.ua/search/distributors
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1.6. Акційна Продукція – відповідно до визначення у Правилах. 
  

1.7. Маркетингові послуги – маркетингові послуги, перелік яких визначено в п.2.2. цього Договору та у 
Програмі. 
 

1.8. Підтверджуючі документи – так як це визначено у Правилах. Для Маркетингових послуг такими 
документами вважаються відповідні звіти, акти наданих послуг або інші документи на вимогу 
Організатора, які містять деталізацію надання таких послуг, а також підтверджують їх фактичне надання 
Учасником або його підрядниками. 
 

1.9. Правила – затверджені Організатором правила  Акції, в яких визначені загальні умови співпраці 
Організатора з Учасниками. Правила публікується на веб-сайті Організатора за адресою: 
https://www.syngenta.ua/ в розділі «Акційні пропозиції» .  
 

1.10. Акція або Програма - маркетингова акція Організатора під назвою “Syngenta Бонус” 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
  
2.1. Предметом даного Договору є приєднання Учасника до Програми та виконання її умов і надання 

Організатору за Винагороду Маркетингових послуг відповідно до умов визначених цим Договором і 
Правилами. 
 

2.2. Надання Учасником Організатору наступних Маркетингових послуг: 
 

2.2.1. складання закупівельного прогнозу та надання інформації про плани закупівлі Акційної Продукції; 
 

2.2.2. придбання Учасником у Офіційних дистриб’юторів Організатора Акційної Продукції із розрахунку 
на XXX Гектарів, але не менш ніж на 50 гектарів,  за будь яким з Пакетів, вказаних у Правилах 
Акції; 
 

2.2.3. використання придбаної Акційної Продукції Учасником для вирощування сільськогосподарських 
культур у відповідності з рекомендованими нормами із розрахунку на один Гектар згідно умов 
Правил; 

 
2.2.4. виконання узгодженого плану закупівлі не менше ніж на 90% та дотримання узгодженого 

асортименту Акційної Продукції; 
 

2.2.5. надання інформації про фактичний асортимент та обсяги придбання Акційної Продукції у Офіційних 
дистриб’юторів Організатора; 

 
2.2.6. надання відгуків про якість Акційної Продукції, а саме врожайність гібридів насіння та ефективність 

використаних засобів захисту рослин. Інформація, вказана в даному підпункті Договору може 
надаватися усно, засобами електронного зв’язку або в інший узгоджений Сторонами спосіб.  
 

 

https://www.syngenta.ua/
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3. ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАДАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПОСЛУГ  
 
3.1. Для підтвердження надання Маркетингових послуг Учасник зобов’язується надати Організатору 

Підтверджуючі документи щодо придбання Акційної продукції, а також інші підтверджуючі документи 
на вимогу Організатора у строк до 31.08.2021 року. Організатор має право не розглядати і не 
враховувати Підтверджуючі документи, які були надані після настання вказаного терміну.  
  

3.2. Для підтвердження факту надання Маркетингових послуг Учасник зобов’язується скласти  Акт наданих 
послуг, а також звіти і інші документи на вимогу Організатора. У Акті наданих послуг має бути зазначено 
опис наданих Маркетингових послуг, включаючи асортимент, кількість придбаної Акційної Продукції 
Учасником та загальна сума Винагороди. 

 
3.3. Учасник може надати Підтверджуючі документи регіональному менеджеру Організатора в один із 

наступних способів: особисто, засобами пошти або електронним способом.  
 

3.4. Учасник зобов’язується належним чином у відповідності до правил, які встановлені п.201.1 
Податкового Кодексу України скласти та зареєструвати в ЄРПН податкову накладну за правилом першої 
події (підписання Акту виконаних робіт). 
 

4. ВИНАГОРОДА  
 
4.1. Винагорода за надані Маркетингові послуги розраховується виходячи із виду Пакету та кількості Гектар, 

що приймаються для розрахунку, для використання на яких було придбано Акційну продукцію у 
кількості відповідно до рекомендованих норм використання.  

Для Пакету 1 розмір Винагороди становить гривневий еквівалент 5 доларів США без урахування ПДВ за 
курсом НБУ на дату підписання Договору за кожен гектар, що приймається до розрахунку і щодо якого 
було придбано Акційну продукцію. 

 Для Пакету 2 розмір Винагороди становить гривневий еквівалент 10 доларів США без урахування ПДВ 
за курсом НБУ на дату підписання Договору за кожен гектар, що приймається до розрахунку і щодо 
якого було придбано Акційну продукцію. 
 

Назва пакету 
Насіння кукурудзи 
Syngenta, норма 

використання на 1 га 

Гербіцид Елюміс, 
норма використання на 

1 га 

та\або Гербіцид Люмакс, 
норма використання на 1 

га 
Пакет 1 (насіння 
кукурудзи Сингента та 
гербіцид Люмакс та\або 
Елюміс) 

1 посівна одиниця 2 літри 4 літри 
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Назва пакету 

Насіння 
кукурудзи 

Syngenta, норма 
використання на 

1 га 

Гербіцид Елюміс, 
норма використання 

на 1 га 

та\або Гербіцид 
Люмакс, норма 
використання 

на 1 га 

та Інсектицид 
Ампліго, норма 
використання 

на 1 га 

Пакет 2 (насіння 
кукурудзи Сингента та 
гербіцид Люмакс та\або 
Елюміс та інсектицид 
Ампліго) 

1 посівна 
одиниця 2 літри 4 літри 0,25 літра 

 

  Опис Пакетів: 

Пакет 1 включає дві можливі комбінації із розрахунку на 1 га: 

1) 1 п.о. насіння кукурудзи TM Syngenta наступних гібридів:СИ Зефір, СИ Октеон, СИ Орфеус, 
СИ Премео, СИ Торіно, СИ Феномен, СИ Фотон + 2 літри Гербіцид Елюміс, або 

2) 1 п.о. насіння кукурудзи TM Syngenta Syngenta наступних гібридів:СИ Зефір, СИ Октеон, СИ 
Орфеус, СИ Премео, СИ Торіно, СИ Феномен, СИ Фотон + 4 літри Гербіцид Люмакс 

Пакет 2 включає дві можливі комбінації із розрахунку на 1 га: 

1) 1 п.о. насіння кукурудзи TM Syngenta Syngenta наступних гібридів:СИ Зефір, СИ Октеон, СИ 
Орфеус, СИ Премео, СИ Торіно, СИ Феномен, СИ Фотон + 2 літри Гербіцид Елюміс + 0.25 
літрів Інсектициду Ампліго або 

2) 1 п.о. насіння кукурудзи TM Syngenta Syngenta наступних гібридів:СИ Зефір, СИ Октеон, СИ 
Орфеус, СИ Премео, СИ Торіно, СИ Феномен, СИ Фотон + 4 літри Гербіцид Люмакс + 0.25 
літрів Інсектициду Ампліго. 

4.2. У разі якщо фактично придбана загальна кількість Акційної продукції буде меншою ніж рекомендовано 
пакетом для використання на 90% від погодженої у Договорі кількості Гектар (пункт 2.2.2 цього 
Договору), що приймаються до розрахунку, Винагорода не нараховується. 

4.3. У разі, якщо фактично придбана загальна кількість Акційної продукції буде більшою, ніж рекомендовано 
пакетом для використання на 120% від погодженої у Договорі кількості Гектар (пункт 2.2.2 цього 
Договору), що приймаються до розрахунку, Винагороду буде нараховано і сплачено із розрахунку 120% 
Гектар, що приймаються до розрахунку. 
 

4.4. Нарахування та виплата винагороди здійснюється в національній валюті України – гривні, у 
безготівковій формі шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Учасника відповідно до 
реквізитів, зазначених в Договорі. 

4.5. На дату підписання Акту Учасник зобов’язаний належним чином скласти та зареєструвати в ЄРПН у 
встановлені Податковим Кодексом України терміни податкову накладну. 
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4.6. Організатор перераховує Винагороду на розрахунковий рахунок Учасника протягом 15 банківських днів 
після підписання Організатором Акту наданих послуг та реєстрації Учасником належним чином 
складеної податкової накладної у відповідності з вимогами ПКУ.  
 

4.7. У випадку, якщо Учасник здійснив повернення Акційної продукції, яка була прийнята до розрахунку,  
Офіційному дистриб'ютору, Організатор має право відповідно зменшити суму нарахованих 
маркетингових послуг у звітному періоді (якщо виплата ще не відбулась) чи у наступному періоді.    

 

4.8. Обов'язок Організатора виплатити Винагороду є зустрічним щодо обов'язку Учасника виконати умови, 
передбачені Програмою та Договором. 
 

5. СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ  
 
5.1. Цей Договір є дійсним з моменту його підписання Сторонами та діє до закінчення терміну дії Програми, 

окрім положень розділів 8 і 9 цього Договору, які лишаються чинними протягом трьох років після 
виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.  
 

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ТА ПРОГРАМИ  
 
6.1. Зміни до цього Договору, що не стосуються умов Програми, вносяться за погодженням Організатора та 

Учасника шляхом підписання відповідної додаткової угоди до цього Договору, що стає невід’ємною 
його частиною. Учасник підтверджує та розуміє, що Організатор може самостійно вносити зміни до 
Програми або започатковувати нові програми. Зміни в Програмі чи оголошення нових програм не 
впливають на права і обов’язки Сторін за цим Договором, якщо відповідні зміни не були внесені в 
Договір у передбаченому ним та чинним законодавством України порядку.  
 

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗГОДА НА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  
 
7.1. Організатор погоджується не передавати інформацію, отриману ним від Учасника у зв’язку з участю 

останнього в Програмі, третім особам, окрім випадків використання такої інформації в узагальненому 
вигляді, зокрема без розкриття контрагентів Учасника, в маркетингових цілях, а також окрім випадків, 
передбачених чинним законодавством України та випадків надання Учасником прямої згоди на 
розголошення такої інформації.  
 

7.2. Учасник погоджується не розголошувати інформацію про обсяг отриманої Винагороди, окрім випадків 
передбачених чинним законодавством України. Організатор визначає таку інформацію як 
конфіденційну і має право на відшкодування збитків у зв’язку з розголошенням такої інформації без 
письмової згоди Організатора.  

 
 

8. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  
 
8.1. Організатор зобов’язується дотримуватися всіх положень чинного законодавства для захисту 

конфіденційності персональних даних Учасника та його посадових осіб і представників.  
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8.2. Зібрані персональні дані, зокрема зазначені в цьому Договорі, використовуватимуться Організатором. 
Персональні дані Учасника та його посадових осіб і представників можуть зберігатися та оброблятися у 
будь-якій країні, в якій Організатор або будь-яка афілійована особа Організатора має приміщення і, 
надаючи персональні дані про себе під час або для участі в Програмі, Учасник підтверджує свою згоду 
на передачу цих даних до країн за межами України. Доступ до персональних даних Учасника та 
комп’ютерів і мереж, в яких зберігаються персональні дані Учасника, надаватиметься лише 
працівникам, дилерам та підрядникам Організатора та афілійованим особам Організатора, а також 
стороннім постачальникам послуг. Організатор та інші особи, вказані вище, використовуватимуть 
персональні дані Учасника лише в обсязі, необхідному для досягнення цілей, визначених у Програмі, 
якщо інше не дозволено чи не вимагається чинним законодавством або якщо це прямо не 
санкціоновано Учасником.  
 

8.3. Організатор зберігатиме персональні дані Учасника протягом строку, необхідного для досягнення цілей 
Програми, окрім випадків, якщо законодавством встановлений або дозволений довший строк 
зберігання персональних даних.  
 

8.4. Крім того, відповідно до чинного законодавства Учасник може здійснювати надане йому право на 
доступ, виправлення, видалення або заперечення проти обробки персональних даних, звернувшись за 
вищевказаною адресою до Організатора, який визначається як контролер персональних даних 
Учасника в розумінні законодавства України про захист персональних даних. 
  

8.5. Надаючи персональні дані Організатору, Учасник погоджується із зазначеними вище умовами. Крім 
того, надаючи персональні дані, Учасник погоджується з тим, що Організатор може надсилати 
інформаційні повідомлення, в тому числі рекламного характеру, за допомогою зазначених у Договорі 
засобів зв’язку, і надає свою пряму згоду на це.  
 

9.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  
 
9.1. За порушення прав одна одної та третіх осіб під час участі в Програмі Сторони несуть відповідальність 

згідно з чинним законодавством України.  
 

9.2. Організатор не несе відповідальності за затримку у наданні Винагороди.  
 

9.3. Усі спори вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо Сторони не вирішили спір шляхом 
переговорів протягом двох місяців, спір може бути вирішений господарськими судами відповідно до 
чинного законодавства України.  
 

10. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ  
 
10.1. Цей Договір припиняється унаслідок спливу строку дії Програми, або відповідно до положень 

чинного законодавства України. У будь-якому випадку, Учасник розуміє та погоджується, що у 
випадку невиконання Критеріїв, він не матиме права на отримання Винагороди. Виконання Критеріїв 
після спливу строку дії Програми також не надає йому права на отримання  Винагороди.  
 

11. ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ ТА ДОДАТКИ ДО НЬОГО  
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11.1. Договір підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.  
 

11.2. Додатки підписуються належним чином уповноваженими представниками Сторін та є невід’ємною 
частиною цього Договору.  

 

12. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ  
 
12.1. Цей Договір є підтвердженням участі Учасника у Програмі.  

 
12.2. Організатор не несе відповідальності за невиконання або затримку у виконанні своїх зобов’язань за 

Програмою та цим Договором у разі дії обставин непереборної сили, визначеними та засвідченими 
відповідно до положень ст. 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» № 671/97-
ВР від 02 грудня 1997 року. Якщо Організатор не виконує свої зобов’язання через дію форс-мажорних 
обставин протягом більш ніж 60 (шістдесят) днів після завершення Програми, Програма вважається 
скасованою, а Організатор таким, що не має жодних зобов’язань за нею, в тому числі щодо виплати 
Винагороди.  

 
12.3. Програма та цей Договір є обов’язковими для виконання та діють на користь Сторін цього Договору 

та їхніх відповідних правонаступників і дозволених цесіонаріїв. Жодна Сторона не має права 
відступати або передавати свою участь у Програмі та цей Договір або будьякі з її прав за ними.  

 
 

13. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

Організатор: Учасник: 

ТОВ “Сингента” 

Місцезнаходження: Україна, 03022, м. Київ, вул. 
Козацька 120/4, поверх 3 

Тел. (044) 494 17 71 

Факс:(044) 494 17 70 

Рахунок № UA 88 3005 8400 0002 6001 2003 18072 

в АТ “Сітібанк” 

МФО 300584 

Код ЄДРПОУ 30265338 

Свідоцтво про реєстр. платника ПДВ № 100347262 

ІПН 302653326652 
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