
 

 

 

Pardavimų akcija 2019 m., Lietuva 

Reikalavimai ir sąlygos 

 

Bendroji informacija 

1. Pardavimų akciją (toliau – „Akcija“)  vykdo BASF UAB, kurios registruotas adresas: BASF 

UAB, Spaudos g. 6 – 1, LT – 05132, Vilnius, Lietuva; akcija skirta skatinti BASF UAB 

pardavimus Lietuvos teritorijoje. 

2. Akcijoje gali dalyvauti visi ūkiai, kurie augina grūdines kultūras, rapsus ir ankštines kultūras, 

vykdydami veiklą Lietuvos teritorijoje. 

3. Akcija prasideda 2019 m. sausio 1 d. ir baigiasi 2019 m. rugsėjo 30 d. (toliau – „Akcijos 

laikotarpis“). Tas pats pirkimas gali būti įtrauktas tik į vieną paraiškos formą. Akcijoje dalyvauja ir 

kalėdinės prekybos metu įsigyti produktai. 

 

Reikalavimai, taikomi dalyvavymui akcijoje 

4. Kad galėtų dalyvauti akcijoje, dalyvis turi pirkti iš BASF UAB distributorių, kurių sąrašas 

pateiktas  4.2 punkte, gaminių nurodytų 4.1 punkte, mažiausiai už 30 000 EUR. 

4.1. BASF UAB akcija apima šiuos produktus: 

Acrobat® Plus 

Adexar® 

Allegro® Super 

Arrat® 

Basagran® 480 

Bell® Super  

Biathlon® 4D  

Brutus®  

Butisan® 400 

Butisan® Avant 

Butisan® Kombi 

Butisan® Star 

Cabrio® Duo 

Candit® 

Cantus® 

Cantus® Gold  

Capalo®  

Caryx® 

Ceriax®  

Cycocel® 750 

Cleravo® 

Corbel® 

Dash®  

Delan® Pro 

Duett® Ultra  

Effector® 

Efilor® 

Fastac® 50 

Flexity® 

Flight® Forte 

Focus® Ultra 

Juventus® 90 

Kinto® 

Librax® 

Medax® Max  

Medax® Top 

Nimbus® Gold 

Opera® N 

Pictor® Active 

Priaxor® 

Priaxor® Power Pack 

Osiris® Star  

Regalis® Plus 

Scala® 

Signum® 

Stomp® CS 

Tanaris® 

Tango® Flex 

Tango® Super 

Terpal® 

Tracker® 

Viverda® 

Vizura® 

 

 



 

 

 

 

 

4.1. BASF UAB platintojai Lietuvoje: 

  

 

Mokomoji pažintinė išvyka 

5. Dalyviai, kurie perka BASF UAB produktų ne mažiau kaip už 30 000 EUR kviečiami vykti į 

mokomąją pažintinę kelionę į BASF gamyklą Ludwigshafene, Vokietijoje. 

 

6. Mokomoji pažintinė kelionė nėra garantuojama visiems dalyviams, kurie perka BASF 

produktus, minėtus 4.1 punkte, už 30 000 EUR ribą. Vietų skaičius ribotas. 

 

7. Mokomoji pažintinė kelionė vyks 2019 m. spalio mėn., truks 3-4 dienas (įskaitant kelionės 

laiką). 

 

7.1. BASF UAB  sumokės gyvenimo viešbutyje (įskaitant pusryčius) kainą, taip pat apmokės 

verslo ir pramogų  programą, kuri bus paskelbta ir bus pateikta tiksli informacija 

dalyviams, kurie galės pretenduoti į kelionę.  

7.2. BASF UAB gaminių už 30 000 EUR pirkimas suteikia galimybę 1-am dalyvio atstovui vykti į 

mokomąją pažintinę kelionę.  

7.3. Dalyviai, kurie gali pretenduoti į kelionę, turi pateikti BASF UAB atstovui sutikimą apdoroti, 

tvarkyti ir saugoti jo/jos asmeninę informaciją.  

 

8. Kad pateiktumėte paraišką dėl mokomosios pažintinės išvykos, prašome užpildyti jos formą 

ir įteikti mūsų agronomams – konsultantams asmeniškai, užpildyti adresu www.akcija.rin.lt 

arba elektroniniu paštu adresu: agronomas@basf.com iki 2019-09-30. Jei paraiškos nebus 

pateiktos iki nurodytos datos, nebus galima dalyvauti akcijoje. Neįskaitomos, neteisingai 

užpildytos arba su padarytais pakeitimais esančios paraiškos bus laikomos 

negaliojančiomis, tai taikoma ir paraiškų formoms, jeigu jos nebūtų užpildytos laikantis 

nurodytų reikalavimų ir sąlygų.  

 

Atsakomybė 

9. BASF UAB neprisiima atsakomybės, jeigu dalyvio atstovui bus reikalinga speciali viza arba 

leidimas patekti į Vokietiją arba atsirastų bet kokių kitų aplinkybių, neleidžiančių dalyvio 

atstovui išvykti iš jo šalies ir (arba) patekti į  Vokietiją. Bet koks negalėjimas gauti minėto 

leidimo arba vizos reikš dalyvio negalėjimą pretenduoti į mokomąją pažintinę išvyką. Tokiu 
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atveju BASF UAB neprisiims atsakomybės, kad būtų išmokėta lygiavertė kelionei pinigų 

suma. 

 

10. BASF UAB nebus atsakinga už jokius programos pakeitimus, kurių galėtų būti padaryta  

Vokietijoje, jei tai būtų susiję su nenugalima jėga (force majeure), įskaitant blogas oro 

sąlygas.   

 

Asmeninė informacija 

11. Bet kokia asmeninė informaciją, kurią pateiks dalyviai, BASF UAB bus naudojama išimtinai 

šios akcijos tikslams ir laikantis duomenų apsaugos įstatymo. Prašome susipažinti su BASF 

privatumo politika, apie kurią daugiau informacijos pateikiama:  

https://www.agro.basf.lt/agroportal/lt/lt/inv_searchsitemapcontact/Data_Protection.html  

 

12. Dalyviai, kurie yra atitinka akcijos sąlygas išvykai į Vokietiją, BASF UAB paprašius turės 

pateikti visą reikiamą informaciją apie savo atstovus, kurie vyktų į kelionę. Dalyviai turi 

žinoti, ar jų atstovai duos sutikimą BASF UAB apdoroti, tvarkyti ir saugoti jų asmeninę 

informaciją. 

 

Kitos nuostatos 

13. Teikdami paraišką dalyvauti akcijoje, dalyviai sutinka laikytis šių reikalavimų ir sąlygų.  

BASF UAB turi teisę pakeisti šiuos reikalavimus ir sąlygas, įsipareigodama pranešti visus 

galimus ir jau paraiškas pateikusius dalyvius.   

 

14. BASF UAB nėra atsakinga už bet kokius nuostolius ir žalą, kurią būtų galima patirti dėl 

dalyvavimo akcijoje (išskyrus tą, už kurią atsakomybės negalima išvengti pagal esamus 

įstatymus). 

 

15. Šiai akcijai taikomi Lietuvos įstatymai.   

 

 

https://www.agro.basf.lt/agroportal/lt/lt/inv_searchsitemapcontact/Data_Protection.html

