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Geachte aardappelteler,
Terminett® is sinds vele jaren de referentie voor de bestrijding van Alternaria in
aardappelen. Ons advies voor 2020 is vanaf de bloei de toepassingen te starten
tegen Alternaria en af te wisselen met fungiciden met andere werkingsmechanismen.
Zoals in het verleden gaan wij ook in 2020 verder met een actie met de sterk
gewaardeerde mini-landbouwmachines.
Deze actie is voor de aardappelteelt alleen gericht op Terminett®.
Hoe kan u aan deze actie deelnemen?
Per 10 kg Terminett® heeft u recht op een set van 2 mini-landbouwmachines, namelijk 1 John Deere met
voorlader en 1 Oehler combitrailer (1:32).
Het volstaat om een copij van de leveringsbon van 2020 met uw naam en adres met vermelding van een
bepaalde hoeveelheid Terminett® naar ons toe te sturen. Vervolgens wordt de mini-tractor naar U toegestuurd.
Mogen wij U vragen om onderstaande antwoordkaart zo goed mogelijk en duidelijk in te vullen. Om een snelle
communicatie mogelijk te maken, zou het handig zijn indien u ook uw emailadres opgeeft.
Op de keerzijde vindt u samengevat de voorwaarden van deze actie.
«Company1» - «City»
«Campaign» «Referenz»
Naam
Voornaam

Aantal ha aardappelen
Heeft u een specifieke bestrijding gepland/gedaan

Ha
Ja / neen*

tegen Alternaria ?
Straat
Nr
Postcode

Kent u het product 1,4SIGHT® ?

Ja / neen*

Denkt u 1,4SIGHT® te gebruiken voor kiemremming

Ja / neen*

na de oogst ?
*Schrappen wat niet past

Gemeente

Ik heb .......kg Terminett®
E-mail

Tel
GSM

gekocht en heb recht
op ........ set 1 John Deere met voorlader
en 1 Oehler combitrailer (1:32)

Voorwaarden van de actie
Het volstaat om een copij van een leveringsbon van 2020, waarop duidelijk uw adres staat, naar ons toe te
sturen. De vermelde hoeveelheden van Terminett® op deze leveringsbon gelden voor de minilandbouwmachine(s). Vul ook de antwoordkaart volledig in en stuur alles terug met behulp van bijgevoegde
omslag (geen zegel nodig) naar BASF BELGIUM Coordination Center CommV. – Agricultural Solutions –
Bâtiment E/F, Drève Richelle 161, boîte 43 B– 1410 Waterloo.
Na ontvangst van uw verzending van de antwoordkaart, samen met de leveringsbon, zal u de mini-tractor(en)
ontvangen.
•

Voor deze actie komen enkel landbouwers en loonwerkers in België in aanmerking.

•

Deze actie is geldig tot 31 augustus 2020 of tot uitputting voorraad.

•

Per 10 kg Terminett® heeft U recht op 1 set 1 John Deere met voorlader en 1 Oehler combitrailer.

•

Maximaal 3 sets van (1 John Deere met voorlader en 1 Oehler combitrailer) per adres.

•

Afwijkingen in kleur of model van de mini-tractoren zijn mogelijk.

We wensen u veel succes in het komend aardappelseizoen met Terminett® en hopen zo snel mogelijk uw
antwoordkaart met verzendingsnota te mogen ontvangen.

Willy Evens
Crop Manager Specialty Crops

Valerie Frankard
Marketing Manager

ACTIE :
Per 10 kg Terminett® heeft u
recht op 1 set van
1 John Deere met voorlader en
1 Oehler combitrailer (1:32).

Terminett® : erk. Nr. 9726P/B, bevat 26.7 % boscalid + 6.7 % pyraclostrobin. Gedeponeerd handerlsmerk BASF. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst
het etiket en de productinformatie. Meer informatie over hoe BASF uw persoonlijke gegevens verwerkt vindt u op onze website www.agro.basf.be . U kunt ook op elk ogenblik uw
persoonlijke gegevens doen verwijderen uit onze databank. voor dit kunt u schrijven naar agro.gdpr.be@basf.com.

