
Súťaž  -  Chocker® Vaše eso v rukáve 

 
Nakúpte jesenný herbicíd do obilnín Chocker®  a využite Vaše eso v rukáve. 

 

Pri nákupe prípravku Chocker® na ošetrenie plochy (XY), získate žreb, ktorý Vám 
odhalí, akú zľavu získate na jar na nákup prípravkov Arrat® alebo Biathlon® 4D. 

 

Podmienkou je dokladovať nákup prípravku Chocker®  kópiou faktúry. 

 

Ako na to? 

Stačí vyplniť registračný formulár na webe, poslať poštou na adresu sídla s názvom súťaž 
Chocker, BASF Slovensko, spol s r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratiskava,  alebo mailom na 
emailovú adresu info-agrosk@basf.com kópiu faktúr  a výherný žreb, ktorý Vám odhalí 
koľko % v tovarovej zľave získate na nákup na jar prípravkov Arrat® alebo Biathlon® 4D na 
rovnakú výmeru (XY) ako pri výmere prípravku Chocker®  

Žreb Vám doručíme poštou, alebo pri návšteve obchodného zástupcu. 

 

 

Pre viac informácií kontaktujte Vášho obchodného zástupcu, alebo marketingové oddelenie 
– Tatiana Staňová. 

 

Oficiálne pravidlá 

 

1. Spoločnosť BASF Slovensko spol. s r. o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, 
Slovensko, IČO 31345603, IČ DPH SK2020297642, zapísaná od 30.3.1993 v obchodnom 
registri na Okresnom súde Bratislava I. vložka 4634/B 

vyhlasuje akciu pre koncových užívateľov, resp. koncové odberateľa herbicídu Chocker® od 
spoločnosti BASFSlovensko spol. s r. o. určeného na herbicídne ošetrenie obilnín. 

2. Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá evidovaná ako 
poľnohospodársky podnikateľ. 

3. Podmienkou účasti je zakúpenie ľubovoľného množstva prípravku Chocker® v termíne od 
15. augusta 2020 do 31. decembra 2020. Za každé toto množstvo uvedených prípravkov má 
účastník akcie nárok na zisk bonusu – jeden stierateľný žreb. 

4. Pre účasť v akcii " Chocker®  - vaše eso v rukáve" je účastník povinný sa elektronicky 
prihlásiť a zvoliť si preferovaný typ doručenia stierateľného žrebu bonus najneskôr do 31. 
decembra 2020 na internetových stránkach BASF s doménou www.agro.basf.sk. Pokiaľ 
nebude prihlasovací formulár riadne a kompletne vyplnený, účastník bude z akcie vyradený. 



5. Pre získanie bonusu je účastník povinný odoslať fotokópie faktúr potvrdzujúce nákup 
prípravku Chocker®  do konca trvania súťaže a to buď svojmu obchodnému zástupcovi, alebo 
poštou na adresu sídla spoločnosti BASF Slovensko. Obálku označte heslom "Chocker® ". 
Do akcie budú zahrnuté len tie poľnohospodárske podniky / podnikatelia, ktorých odoslanej 
fotokópie faktúr budú prijaté spoločnosťou BASF spol. s r.o. do 31.12.2020. Účastník je 
povinný anonymizovať na kópiách dokladov o nákupe všetky ostatné informácie (vrátane 
najmä všetkých cien netto a brutto ceny produktov) spôsobom jednoznačne znemožňujúcim 
ich prečítanie. 

6. Účastníkom, ktorí splnili pravidlá akcie, budú bonusy dodané do konca mesiaca januára 
roku 2021. 

7. Spoločnosť BASF Slovensko  spol. s r.o. si vyhradzuje právo meniť kedykoľvek pravidlá, 
ako aj celú akciu zrušiť. 

8. Akcia platí do 31. decembra 2020, alebo do vypredania zásob. 

9. Účasťou v akcii potvrdzuje účastník súhlas s podmienkami akcie. 


