
Більш детальну інформацію щодо умов бонусної програми можна отримати 
у наших регіональних представників, за телефоном 067 325 59 33 або на 

нашому вебсайті www.spectr-agro.com у розділі Новини.

Бонусна програма 

Je t’aime ma chère France!

Відчуй присмак 
        Франції!

Купуй добрива Спектрум, 
накопичуй бали та вигравай поїздку 
до омріяної країни  – Франції! 



1. Бонусна програма розповсюджується на усю лінійку мікродобрив ТМ Спектрум:  
СПЕКТРУМ В+Мо, СПЕКТРУМ АСКОРІСТ, СПЕКТРУМ Zn+S, СПЕКТРУМ EASY-MIX,  
СПЕКТРУМ БОРОН 150, СПЕКТРУМ АСКОСТАРТ, СПЕКТРУМ КОРНМІКС, СПЕКТРУМ 
ГРЕЙНМІКС, СПЕКТРУМ МІКС-С.

2. В Бонусній програмі беруть участь тільки юридичні особи – сільгоспвиробники*, 
що здійснюють свою діяльність на території України, окрім АР Крим та зони АТО, які  
придбали продукцію ТМ Спектрум у ТОВ «Спектр-Агро» у період з «15» січня до  
«30» червня 2019 року.

3. Учасник Бонусної програми протягом встановлено терміну купує продукцію  
ТМ Спектрум у відповідному об’ємі  і накопичує бали, які еквівалентні кожному л/кг  
продукції ТМ Спектрум, перелік яких зазначено нижче.

7. Універсальний подарунковий сертифікат GiftMall – це картка, на яку 
нанесений унікальний код та імя одержувача, може бути використаний на 
придбання товарів/послуг по всій Україні. Включає в себе більше 25 торгових мереж 
і 100 вражень у таких категоріях, як побутова техніка, ювелірні прикраси, талони на  
паливо, товари для спорту, товари для дітей, ресторани, магазини взуття та одягу, 
косметика та парфюмерія, будівельні матеріали, 
товари для дітей та інші.

*Взяти участь у Акції можуть сільгоспвиробники: фермерські господарства, сільгосппідприєм-
ства, агрохолдинги, фізичні особи-підприємства, які здійснюють свою діяльність на зазначеній 
території (Учасники).
Умова участі у Бонусній програмі – наявність копії видаткової накладної (завіреної печаткою  
підприємства), яка підтверджує факт придбання продукції ТМ Спектрум.
ТОВ «Спектр-Агро» залишає за собою право вносити зміни в умови бонусної програми.

4. Учасники Програми, які виконали вказані умови, мають надати підтвердження 
щодо придбання та оплати продукції ТМ Спектрум, а саме: пред’явити завірені копії  
видаткової накладної, де чітко видно об’єм придбаної продукції та дату отримання, і  
направити/передати до регіонального офісу ТОВ «Спектр-Агро». Термін надання  
документів для отримання подарунку – не пізніше 15 липня 2019 року.

5. Для підведення підсумків Бонусної програми та нагородження переможців  
заохочувальними призами необхідно до 31.08.2019 року виконати всі фінансові  
зобов’язання за договором з ТОВ «Спектр-Агро» та провести повний розрахунок за 
продукцію торгової марки Спектрум. При виконанні даної умови Бонусної програми з 
01.09.2019 р. всі бали буде анульовано. 

6. Якщо умови Бонусної програми винокано, учасник Програми отримує заохочувальний 
приз у вигляді універсального подарункового сертифікату GiftMall у строки не пізніше 
«31» жовтня 2019 року або у вигляді поїздки до Франції у вересні 2019 р.

УМОВИ БОНУСНОЇ ПРОГРАМИ: НАКОПИЧЕННЯ БАЛІВ ТА ПРИЗИ:

Продукція ТМ Спектрум (1 літр/кг)

ПРИЗИ

СПЕКТРУМ В+Мо ............................................................................... 

СПЕКТРУМ АСКОРІСТ.........................................................................

СПЕКТРУМ Zn+S.................................................................................

СПЕКТРУМ EASY-MIX.........................................................................

СПЕКТРУМ БОРОН 150.......................................................................

СПЕКТРУМ АСКОСТAРТ......................................................................

СПЕКТРУМ КОРНМІКС........................................................................

СПЕКТРУМ ГРЕЙНМІКС......................................................................

СПЕКТРУМ МІКС-С..............................................................................

Поїздка до Франції........................................................................

Універсальний сертифікат 

GiftMall на суму 24 000 грн. ...........................................................

Універсальний сертифікат 

GiftMall на суму 16 000 грн. ...........................................................

Універсальний сертифікат 

GiftMall на суму 8 000 грн. .............................................................

Універсальний сертифікат 

GiftMall на суму 4 000 грн. .............................................................
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Необхідна кількість баллів 
для отримання призу


