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Компанія «Спектр-Агро»  пропонує кінцевим 
споживачам, аграрним виробникам, взяти 
участь у Акції «ЗБІЛЬШУЙ ВИГОДУ».

Господарства, які прийняли рішення приймати участь у Акції повинні надати 
заяву  довільної форми на ім’я ТОВ «Спектр-Агро» від Учасника, погоджена 
керівником підприємства, яке придбало препарати, з виявленням бажання от-
римати мультибрендові універсальні сертифікати від ТОВ «ТАНДЕМ ЮА», які 
можна обміняти на такі товари та послуги: 

Будівельно- 
господарські 

товари

Товари  
для дітей

Біжутерія  
та аксесуари

Ліки  
та медика-

менти

Косметика  
і парфумерія

АЗС

Побутова 
техніка та 

електроніка

Продукти  
харчування

Зброя та 
товари для 
риболовлі

Одяг  
та взуття

Розваги

Туристичні 
послуги

Товари  
для  

спорту

Ресторани
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Потенційні учасники Акції: виключно юридичні особи – господарства, 
які купили продукти з переліку (Додаток 1) в компанії «Спектр-Агро» 
в період дії Акції.
Учасниками Акції не можуть бути господарства, які попередньо не пого-
дили свою участь з регіональним представником компанії «Спектр-Агро». 

Після підрахунку загальної кількості придбаної продукції  
господарство отримує:
-  % (відсоток) від загального обсягу придбаної за період продукції в пере-
рахунку на фіксовані ціни встановлені виробником в додатку 1, незалеж-
но від ціни придбання товару (дана сума розраховується за допомогою 
«Калькулятора Акції»). Перерахунок по курсу долара на момент оплати. 

Вважати таким, що виконали акційні умови господарства, які при-
дбали Препарати з переліку у компанії Спектр-Агро, та вчасно надали 
відповідні документи. Документи повинні бути передано представни-
ку компанії Спектр-Агро.

Для виконання умов участі Акції господарству необхідно придбати препа-
рати, які вказані в Додатку 1 (у кількостях, не менших ніж вказано в пере-
ліку) у період дії Акції. По закінченню дії Акції подати заявку на отримання 
сертифікатів, заповнивши табличку «Калькулятор Акції» та надати доку-
ментальне підтвердження (копії видаткових накладних, що засвідчують 
придбання препаратів в період дії Акції у компанії Спектр-Агро).

На розраховану суму господарство отримує універсальний сертифікат від 
ТОВ «ТАНДЕМ ЮА», який можна обміняти на товари та послуги (з пере-
ліком брендів товарів та послуг можна ознайомитись на офіційному сайті 
компанії ТОВ «ТАНДЕМ ЮА» або за телефоном:  +38 099 300 65 13).
Заміна сертифікатів, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим 
благом не допускається.
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Перелік препаратів та розрахункова ціна на 
них в сезоні 2023 р. (Додаток 1).

ГЕРБІЦИДИ

Назва 
препарату

Мінімальна кількість 
придбання для участі в 

Акції, л (кг)

Кількість балів  
за закулений обєм л (кг)  

(1 бал =1% від суми закупки)

Індикативна 
ціна, $ 

Ральф 500 100 1 7,37

Дабл Файт 1000 0,5 10,80

Проксан Ектів 1000 0,5 14,91

Файтон 1000 0,5 8,48

СА Хук 100 1 7,20

СА Джеб 100 0,5 9,15

СА Гліфоклін 1000 0,5 10,20

СА Нікостар 100 1 8,00

СА Квизаграм 100 1 15,41

СА Тербуклін 1000 0,5 10,30

Бента, РК 100 0,5 12,90

Алгебра 100 1 27,36

Кугуар Плюс 1000 0,5 10,30

Клатч 100 1 9,75
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ФУНГІЦИДИ 

Назва 
препарату

Мінімальна кількість 
придбання для участі в 

Акції, л (кг)

Кількість балів  
за закулений обєм л (кг)  

(1 бал =1% від суми закупки)

Індикативна 
ціна, $ 

А-Зокс 100 1 29,00

Кантрі 100 1 12,65

СА Джудокс 100 1 28,30

Супер Стар 100 1 20,00

Банч 100 1 16,00

Торрінто 100 1 18,70

Процеб 100 1 9,02

Фунагі 100 1 14,82

СА Естрікон 100 1 23,62
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ІНСЕКТИЦИДИ

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ОБРОБКИ  
НАСІННЯ        

Назва 
препарату

Мінімальна кількість 
придбання для участі в 

Акції, л (кг)

Кількість балів  
за закулений обєм л (кг)  

(1 бал =1% від суми закупки)

Індикативна 
ціна, $ 

Штефонір 50 1 27,56

Камінарі 50 1 26,13

Рубін, КЕ 50 1 7,90

Назва 
препарату

Мінімальна кількість 
придбання для участі в 

Акції, л (кг)

Кількість балів  
за закулений обєм л (кг)  

(1 бал =1% від суми закупки)

Індикативна 
ціна, $ 

Фавіприд Ектів 50 1 33,00

Фуміком 50 1 13,78


