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Zöldségvetômag árlista 2014

Zöldségvetômag Ügyfélszolgálat:
Telefon		
36 1 488 2211
		
36 1 488 2218
Fax		
36 1 488 2233
E-mail		
zoldseg.ugyfelszolgalat@syngenta.com

Antal Gyula
Kampánymenedzser, zöldségfélék
		
36 20 561 8865
		gyula.antal@syngenta.com
Pereczes János Csemegekukorica, zöldborsó, zöldbab
		36 20 931 6825
		janos.pereczes@syngenta.com

Területi képviselôink:

Aros József
értékesítési támogató
36 20 366 1652
Záhony

Sátoraljaújhely

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Sárospatak
Kazincbarcika

Ózd
Balassagyarmat

Gyôr

Sopron

Esztergom

Komárom

Csorna

GYÔR-MOSON-SOPRON

Szombathely

Celldömölk

Ajka

Veszprém

Zalaszentgotthárd
Tapolca

Szentgotthárd

Keszthely
Lenti

ZALA

Körmend

TOLNA

SOMOGY

Csige László
Kaposvár

Csurgó

Nagyatád

Dombovár

Csongrád

Kalocsa

Kiskôrös

BÁCS-KISKUN

Baja

Létavértes

Püspökladány

Siklós

értékesítési támogató
36 20 978 0548

Szeghalom

Szentes

CSONGRÁD

Kiskunhalas

Csige László
Sarkad

Békéscsaba

Gyula

Mezôkovácsháza

Hódmezôvásárhely
Szeged

Makó

Pécs

BARANYA

Csige László

Füzesgyarmat

BÉKÉS

Gáncse Mihály

Szekszárd

Komló

Körmend
Barcs

Mezôtúr
Kunszentmárton
Kiskunfélegyháza

Debrecen

Szarvas

Kecskemét

Solt
Dunaföldvár

Csenger
Nyíbátor

Nyíradony

Berettyóújfalu
Törökszentmiklós

Dunaújváros

Siófok

Fonyód

Marcali
Nagykanizsa

Cegléd

Dabas

Szolnok

Balatonfüred

Zalaegerszeg

Kunhegyes
Karcag

JÁSZ-NAGYKON-SZOLNOK

FEJÉR

Körmend

HAJDÚ-BIHAR

Hajdúszoboszló

Jászberény

PEST

Ócsa

Székesfehérvár

VESZPRÉM

VAS

Hajdúböszörmény
Tiszafüred

Budapest

Rácz Gábor

Nagykálló

Mezôkövesd

Gödöllô

Tatabánya

Nyíregyháza

Füzesabony

Hatvan

Pápa

Kôszeg

Vásárosnamény

Rakamaz

Tiszaújváros

Eger
Gyöngyös

KOMÁROM-ESZTERGOM

Aros József

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

HEVES

Vác

Szerencs

Miskolc

Salgótarján

NÓGRÁD

Mosonmagyaróvár

Kisvárda

Mohács
Villány

Felhívjuk figyelmét, hogy megrendelését csak abban az
esetben küldje meg a Syngenta részére, ha a jelen árlis
tában feltüntetett Általános Értékesítési és Szállítási Fel
tételeket Ön megismerte és elfogadta! A megrendelés
elküldésével úgy tekintjük, hogy az Általános Értékesítési
és Szállítási Feltételek megismerése és elfogadása az Ön
részérôl megtörtént!

Gáncse Mihály
területi képviselô
36 20 936 2138

Rácz Gábor
területi képviselô
36 20 977 5656

Az aprómagvú zöldségvetômagjaink vásárlására a következô feltételek vonatkoznak:
Közvetlen megrendelést nettó 300 000,- forint érték fölött tudunk teljesíteni és a fuvarköltséget átvállaljuk
Öntôl!
Nettó 300 000,- forint alatti rendeléssel kapcsolatban kérjük, forduljon kiemelt partnerünk valamelyikéhez.
Kiemelt partnereink elérhetôségeit árlistánk hátoldalán találja.
Megrendelésüket partnereink igény esetén postázzák Önöknek.

Az új adatvédelmi törvénynek megfelelôen tájékoztatjuk Önt, hogy a nevét és címét a Syngenta tulajdonát képezô
címlista (tehát cégünk saját címlistája) tartalmazza. Az Ön címét cégünk mûködése során jegyeztük fel, vásárlása, vagy
érdeklôdése folytán. Adatai közül kizárólag nevét és címét tartjuk nyilván, címlistánkat bizalmasan kezeljük, abból adatot
semmilyen célra ki nem adunk. Amennyiben Önt zavarja levelünk és nyilvántartásunk, kérjük telefonon vagy levélben
közölje ezt, és mi haladéktalanul töröljük adatait nyilvántartásunkból.
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Aprómagvú zöldségvetômag kínálatunk
Fajta

Listaár

Fajta

Listaár

Fejes káposzta hibridek (Kiszerelés: 2 500 szem)

Karfiol hibridek (Kiszerelés: 2 500 szem)

Jetodor F1

10 000 Ft

Brunel F1

16 200 Ft

Kevin F1

10 000 Ft

Bruce F1

14 600 Ft

Reactor F1

10 000 Ft

Spacestar F1

14 600 Ft

Bolikor F1

10 000 Ft

Lecanu F1

15 400 Ft

Gregorian F1

10 000 Ft

Korlanu F1

16 200 Ft

Quisor F1

10 000 Ft

Cortes F1

14 600 Ft

Tekila F1

15 100 Ft

Amerigo F1

14 600 Ft

Kilaherb F1

15 100 Ft

Clapton F1

23 000 Ft

Triperio F1

10 000 Ft

David F1

Adaptor F1

10 000 Ft

Cadillac F1

Agressor F1

10 000 Ft

Bloktor F1

10 000 Ft

Zenon F1

10 000 Ft

Vöröshagyma hibridek (Kiszerelés: 250 000 szem)

10 000 Ft

Solution F1

10 000 Ft

Bursa F1

Elastor F1

Újdonság!

Liberator F1

Kelkáposzta hibridek (Kiszerelés: 2 500 szem)
Premius F1
Atlanum F1

10 500 Ft

Újdonság!

10 500 Ft

Miletta F1

10 500 Ft

Iceprince F1

10 500 Ft

Princonia F1

Újdonság!

10 500 Ft

Depurple F1

Újdonság!

16 200 Ft
14 600 Ft

Újdonság!

23 000 Ft

60 000 Ft

Újdonság!

60 000 Ft

Bosko F1

60 000 Ft

Mundo

40 000 Ft

Saláta pillírozott (Kiszerelés: 5 000 szem)
Shangore

23 500 Ft

Centore

23 500 Ft

Hanna

23 500 Ft

Pantlika

23 500 Ft

Siberia F1

10 500 Ft

Baikal F1

10 500 Ft

Spenót hibridek (Kiszerelés: 1 000 000 szem)

Alaska F1

10 500 Ft

El Forte F1 (Csak megrendelésre!)

47 500 Ft

Nebraska F1

10 000 Ft

Goya F1 (Csak megrendelésre!)

47 500 Ft

Vöröskáposzta hibridek (Kiszerelés: 2 500 szem)
Reball F1

10 000 Ft

Rebanar F1

10 000 Ft

Rebecca F1

10 000 Ft

Regilius F1

10 000 Ft

Kígyóuborka hibridek (Kiszerelés: 100 szem)
Grendel F1

5 200 Ft

Bomber F1

5 700 Ft

Regalos F1

3 500 Ft

Vigorex F1

3 800 Ft

Futura F1

Újdonság!

6 000 Ft

Palermo F1

3 500 Ft

Brokkoli hibridek (Kiszerelés: 2 500 szem)
Montop F1

6 800 Ft

Kígyóuborka alany (Kiszerelés: 1 000 szem)

Monaco F1

6 800 Ft

Vitalley

Újdonság!

11 500 Ft
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Fajta

Listaár

Paradicsom hibridek (Kiszerelés: 500 szem)
Folytonnövô fajták
34 600 Ft

Clibbin F1

35 900 Ft

Boderine F1

25 500 Ft

Monaline F1

25 500 Ft

Thomas F1

25 500 Ft

Féldeterminált fajták
Operet F1

23 500 Ft

Siluet F1

23 500 Ft

Paradicsom alanyok (Kiszerelés: 500 szem)
21 100 Ft

Paprika hibridek (Kiszerelés: 500 szem)
Cinema F1

12 100 Ft

Cibere F1

7 700 Ft

14 600 Ft

Paprika alany (Kiszerelés: 500 szem)
Snooker F1

12 700 Ft

Sárgadinnye hibridek (Kiszerelés: 500 szem)
Perseo F1

24 500 Ft

Proteo F1

24 500 Ft

Görögdinnye hibridek (Kiszerelés: 1 000 szem)
Carla F1

18 500 Ft

Ahmous F1

18 500 Ft

Bostana F1

18 500 Ft

Romanza F1

18 500 Ft

Topgun F1

18 500 Ft

Arashan F1

18 500 Ft

Farao F1

18 500 Ft

Constellation F1

18 500 Ft
18 500 Ft

Glorieta F1

11 600 Ft

Dimentio F1

5 500 Ft

Karistan F1

Blondy F1

9 200 Ft

WDL 9807 F1

Kais F1

8 300 Ft

Újdonság!

Listaár

Yecla F1

Climberley F1

Arnold F1

Fajta

Újdonság!

18 500 Ft

8 800 Ft

Görögdinnye alanyok (Kiszerelés: 1.000 szem)

Kabala F1

4 400 Ft

Carnivor F1

11 500 Ft

Pirouet F1

8 800 Ft

Argentario F1

11 500 Ft

El Fares F1

Nagymagvú zöldségvetômag kínálatunk
Fajta

Listaár

Fajta

Listaár

Csemegekukorica hibridek (Kiszerelés: 100 000 szem)
Normálédes fajták

Zöldborsó hibridek (Kiszerelés: 100 000 szem)
Prelado F1

14 300 Ft

Spirit F1

143 500 Ft

Dakota F1

14 300 Ft

Starshine F1

143 500 Ft

Olinda (FP 2332) F1

14 300 Ft

Boston F1

143 500 Ft

Somerwood F1

14 300 Ft

Grundy F1

14 300 Ft

Jof F1

14 300 Ft

Szuperédes fajták
Sweetstar F1

169 000 Ft

GSS 5649 F1

169 000 Ft

GSS 1477 F1

169 000 Ft

GSS 8529 F1

169 000 Ft

Zöldbab hibridek (Kiszerelés: 100 000 szem)

Overland F1

169 000 Ft

Carson F1

61 500 Ft

Serengeti F1

61 500 Ft

Nagymagvú zöldségvetômagjainkat megvásárolhatja a gazdaboltokban vagy postai utánvéttel az
alábbi kereskedôknél:
Partner megnevezés

Város

Cím

Tel./mobil

Fax

Földi-Módi Vetômagház Kft.*

Baja

Szegedi út Ipari Park

(20) 365-6788

(79) 421-988

Gbbr Békéscsaba Kft.

Békés

Zrínyi utca 30.

(66) 527-980
(30) 955-6480

(66) 412-962

Agrogalgaker Kft.*

Galgahévíz

Fô utca 178.

(28) 461-528

(28) 461-528

Vitális István
Vetômagkereskedése*

Monor

Kistói út 88.

(29) 412-469
(20) 962-5984

Kite Zrt.

Nádudvar

Bem J. utca 1.

(54) 480-401

(54) 480-502

Rédei Kertimag Zrt.*

Réde

Lesalja-major

(34) 374-011

(34) 374-074

Solt-Mag Kft.*

Solt

Vécsei út 25.

(78) 486-845

(78) 486-845

-

A * gal jelölt kereskedôknél a nagymagvú vetômagjaink 100 000 szemnél kisebb kiszerelésben is megvásárolhatók.
GSPP (Good Seed and Plant Practise)
A paradicsom hosszúkultúrás fajtáinál bevezetett minôségbiztosítási rendszer, amely csökkenti a paradicsom klavibak
tériumos fertôzés esélyét a fejlôdés korai idôszakában.

Zöldséges bemutató stand az ócsai Káposztanapon
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Általános értékesítési és szállítási feltételek
A teljesítéssel a kárveszély viselése a Megrendelôre száll át, abban az
esetben is, ha a Syngenta által visszaigazolt vételár a szállítási költ
Jelen általános szerzôdési feltételek (ÁSZF) célja a Syngenta Növényvédelmi séget tartalmazza, és a fuvarozót a Syngenta bízta meg. Ez utóbbi
Kft. és a Syngenta Seeds Kft. (továbbiakban együttesen : Syngenta) által for esetben a Syngenta a terméket biztosítva (INCOTERM CIP paritásnak
galmazott termékek értékesítésével kapcsolatos adásvételi ill. szállítási szer megfelelôen) küldi meg a Megrendelô részére.
zôdések feltételeinek egységes szabályozása.
Amennyiben a Syngenta a Megrendelôvel külön, egyedi szerzôdést nem köt, A teljesítéssel egyidôben a Syngenta jogosulttá válik a számla kiállítására.
úgy a felek jogviszonyára jelen ÁSZF és a Ptk. rendelkezései az irányadók,
A Syngenta jogosult a termékek részletekben való szállítására. Részszállítások
kiegészítve az érvényben lévô Syngenta-árlistával.
Egyedi szerzôdés kötése esetén annak rendelkezései jelen ÁSZF-fel kiegé esetében a Syngentának joga van arra, hogy azokat külön-külön számlázza
le.
szülve képezik a felek közötti teljes szerzôdést.
Ha az egyedi szerzôdés ill. az ÁSZF rendelkezései ellentmondanak egymás
V./ A szállítás megszervezése, a szállítási költségek viselése, a szállítás
nak, úgy az elôbbiek az irányadók.
A Syngenta a Megrendelô általános szerzôdési feltételeinek elfogadását ki speciális feltételei:
zárja, ha azok jelen ÁSZF-fel ellentétesek.
A szállítás megszervezése és a szállítási költségek (a jelen pontban meghatá
A Syngenta külön felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen ÁSZF-ben ilyen rozott kivételekkel) a Megrendelôt terhelik az alábbi feltételek mellett.
kiemeléssel jelzett feltételek az adásvételi ill. szállítási szerzôdésre
vonatkozó rendelkezésektôl lényegesen vagy valamely, korábban a A Megrendelô köteles gondoskodni arról, hogy – különösen növényvédô
szerek megrendelése esetén - az átvételi címként megadott címzett, raktár
felek között alkalmazott kikötéstôl eltérnek.
megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak, továbbá hogy a gyors és akadály
mentes átvételi feltételek biztosítottak legyenek.
II./ A termékek forgalmazási egységeinek meghatározása:
Az árut a Megrendelô vagy az általa kijelölt személy veheti át.
Az egyes termékek forgalmazási egységeit az adott forgalmazási szezonra Amennyiben a szállítást a Megrendelô szervezi meg, ô vagy az általa meg
vonatkozó árlista tartalmazza. A megrendelés csak a Syngenta által kiadott bízott személy az árut a Syngenta szállítási értesítôje (diszpozíciója) vagy a
árlistákban szereplô mértékegységre és bontatlan csomagolási egységre vo szállítási referenciaszám birtokában veheti át.
A növényvédô szerek szállítása kizárólag arra alkalmas fuvareszközzel, és a
natkozhat.
Ha a megrendelésben igényelt mennyiség eltér a Syngenta szabvá vonatkozó jogszabályi elôírások (ADR) betartásával történhet.
I./ Általános rendelkezések:

nyos csomagolási egységétôl vagy annak többszörösétôl, akkor a
Syngenta a következô nagyobb szabványos mennyiséget jogosult
szállítani.
A termékeket a Syngenta saját szabványos csomagjaiba csomagolja. Ha a
Megrendelô kérésére az áru különleges csomagolást kap, az ebbôl eredô
költségek (ellenkezô megállapodás hiányában), a Megrendelôt terhelik.
III./ A megrendelés és annak visszaigazolása:

A Megrendelô (a jelen pontban szabályozott kivételektôl eltekintve) a terméket
kizárólag írásban (internet, fax, elektronikus vagy postai levél), a Syngenta
által készített megrendelôlap teljes körû kitöltésével rendelheti meg (termék,
mennyiség, szállítási- és fizetési határidô).
A megrendelôlap a Syngenta honlapjáról letölthetô, illetve azt a Syngenta ve
vôszolgálata biztosítja a Megrendelô részére. A megrendelôlap a Megrendelô
elôzetes tájékoztatása nélkül módosítható.
A Megrendelô a megrendelése elküldésével a jelen ÁSZF-ben foglal
takat magára nézve kötelezônek fogadja el.

A kismagvú zöldségvetômagok esetében a szállítást a Syngenta szervezi meg,
és a szállítási költség a Syngentát terheli. A nagymagvú zöldségvetômagok
esetében a szállítási költségekkel kapcsolatos feltételeket a Megrendelôvel
kötött egyedi szerzôdés szabályozza.
A Megrendelô igénye esetén a szállítást a Syngenta szervezi meg és viseli a
szállítási költségeket :
- növényvédô szerek esetében, ha a megrendelés nettó összege eléri a
3 000 000,-Ft-ot (illetve a fô szállítási szezonon kívül, a tárgyév június 1. és
december 31. között az 500 000,-Ft-ot). Ennél kisebb értékû megrende
lések esetén a Syngenta a szállítást (a Megrendelô kárveszélyén) a termék
nettó értéke 5 % -ának megfelelô szállítási felár mellett vállalja.
- szántóföldi vetômagoknál, amennyiben a Megrendelô a megrendelésben
ingyenes kiszállítást igényel, úgy azzal együtt elfogadja azt a feltételt is, hogy
ebben az esetben a Syngenta fenntartja a jogot az egyes megrendelt téte
lek összevárásos alapon történô teljesítésére. Elôzetes egyeztetés alapján
sor kerülhet sürgôs, soron kívüli szállításra is a Megrendelô költségére. A
Syngenta több rendeltetési helyre is szállít a Megrendelô egy megrende
lése alapján, feltéve, hogy az egy helyre szállítandó termék mennyisége
meghaladja a 100 zsákot (meghatározott egységekre vonatkozóan).

A Syngenta kizárólag az általa írásban visszaigazolt megrendeléseket köteles
teljesíteni.
VI./ Minôségi bizonyítványok:
Növényvédô szer rendelése esetén a Megrendelô köteles elôzetesen bemu
tatni az I-es és II-es kategóriájú növényvédô szerek vásárlására jogosító, ér
vényes dokumentumokat a Syngentának.
Ha a Megrendelô szerzôdött Agroklik-felhasználó, a Syngenta a megrendelést
kizárólag ezen a rendszeren keresztül fogadja el és igazolja vissza.

A szántóföldi vetômagok az NÉBIH által kiállított vetômag minôsítô bizonyít
vány adataival együtt kerülnek szállításra (azokat a szállítólevél tartalmazza). A
Megrendelô kérésére a vetômag minôsítô bizonyítványról másolat készíthetô.
Zöldség vetômagok esetében a megrendelô kérésére a Syngenta akkreditált
laboratóriumának eredményei alapján vetômag minôsítô bizonyítvány kerül
kiállításra.

Kismagvú zöldségvetômagok megrendelése történhet írásban, illetve telefo
non is. A Megrendelést a Syngenta telefonon történô rendelés esetén is írás VII./ Megvizsgálás, szavatossági igények bejelentése:
ban visszaigazolja.
A Megrendelô a termék mennyiségi ellenôrzését a termék átvételekor hala
A Syngenta a megrendelések teljesítésénél figyelembe veszi azok beérkezési déktalanul elvégzi, és a termék mennyiségével kapcsolatos észrevételét a
sorrendjét, a raktárkészletet és a Megrendelô által kért szállítási határidôt.
késôbbi jogérvényesítés érdekében a szállítólevél Syngentának továbbításra
kerülô példányán rögzíti.
IV./ A teljesítés helye, a kárveszély átszállása:
A minôségi ellenôrzést (például csomagolás sértetlensége, a termék fizikai
A Megrendelô felelôs azért, hogy a megrendelésben meghatározott cím pon állapota, stb.) a termék jellegétôl függôen, de a lehetô legrövidebb idô alatt el
tos legyen. Amennyiben téves, pontatlan címet ad meg a Megrendelô, köte kell végeznie a Megrendelônek, a tôle elvárható gondossággal.
les viselni az ezzel kapcsolatban felmerülô többlet költségeket.
Bármilyen hiányosság, vagy szavatossági igény esetén a Megrendelô
A jelen pontban meghatározott kivételekkel teljesítésnek minôsül, azt köteles haladéktalanul bejelenteni a Syngenta reklamációs for
amikor a terméket a Megrendelô átveszi, ill. az a fuvarozó szállítóesz manyomtatványán vagy az Agroklik rendszeren keresztül, a Syngenta
közére felrakásra került.
tételszámára, a szállítási értesítésre és/vagy számlaszámra hivatkozva.
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Növényvédô szerek minôségi kifogásának rendezése (kétszeri szabályszerû A Syngenta az adott forgalmazási szezonra mindaddig nem köt szállítási
szerzôdést ill. nem fogad el megrendelést, amíg a Megrendelônek az elôzô
mintavétel után), a hatósági vizsgálat eredményétôl függôen történik.
szezonból tartozása áll fent.
VIII./ Árak, kedvezmények, hitelkeretek:
A Syngenta a mindenkori érvényes árlistáiban meghatározott kereskedelmi XI./ A tulajdonjog fenntartása :
árak alapján számláz a Megrendelônek, figyelembe véve az esetleges egyedi
szerzôdésben meghatározott kedvezményeket. Fizetési késedelem esetén a A Syngenta a leszállított termékek tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig
Megrendelô a Syngenta döntésétôl függôen elveszítheti a kedvezményeket. fenntartja. Ez idô alatt a Megrendelô a terméket csak szokásos kereskedelmi
te
vé
keny
sé
ge körében, ellenérték fejében jogosult jóhiszemû harmadik
A Megrendelô a termék vételárát (az itt meghatározott kivételekkel) köteles a személyek részére értékesíteni, azonban a terméket nem jogosult bármely
módon megterhelni vagy biztosítékul adni.
Syngenta részére elôre megfizetni.
Utólagos fizetést (nyitva szállítást) kizárólag az ehhez szükséges – a tárgyévi
szállítási szerzôdésben meghatározott –, hitelkerettel rendelkezô Megrendelôk XII. A növényvédô szerekkel kapcsolatos szavatossági jogok:
vehetnek igénybe, az adott hitelkeret mértékéig és annak ütemezése szerint.
A Syngenta szavatolja, hogy az általa értékesített növényvédô szer az átadás
Ha a tárgyévre vonatkozóan március 31. napjáig egyedi szállítási szerzôdés kor mindenben megfelel a jogszabályokban, valamint az NÉBIH által kiadott
nem kerül megkötésre, a Megrendelô (kizárólag a Syngenta saját döntése engedélyokiratban elôírt minôségi követelményeknek, és ezt a minôségét az
alapján) csak korlátozott hitelkeretet kaphat, amely nem haladhatja meg az elôírt tárolási körülmények biztosítása mellett az eltarthatósági idején belül
elôzô évi hitelkeret 50 %-át a hitelkeret megállapítása céljából a Syngenta által megôrzi.
bekért gazdálkodási és pénzügyi adatok megadása esetén, ennek hiányában A Syngenta semmilyen szavatosságot nem vállal a nem megfelelô
raktározási körülmények miatt bekövetkezô károsodás, minôségi
pedig annak 35 %-át.
Megrendelô az adatok megadásával hozzájárul ahhoz, hogy azok ér kifogások, továbbá a növényvédô szer felhasználására vonatkozó
tékelés céljából egy pénzügyi tanácsadó cégnek átadásra kerüljenek. elôírások, illetve az elôírt növényvédelmi technológia be nem tartása
esetén. A Syngenta továbbá nem szavatol az ellenôrzése nélkül ki
A kismagvú zöldségvetômagok esetében a számla a termékkel együtt kerül szerelt, átcsomagolt termékek minôségéért, hatékonyságáért.
megküldésre, a vételárat a Megrendelô postai csekken vagy átutalással, utó A Megrendelô tudomással bír arról, hogy a növényvédô szerek hatékonyságát
több körülmény (így pl. : termesztési technológia, idôjárási körülmények, ter
lag fizeti meg a számlán megjelölt idôpontig.
môhelyi adottságok, stb.), befolyásolja, ezért azok hatásában és hatékonysá
gában jelentôs eltérések lehetnek.
IX./ A befizetések elszámolása:
Ha a Megrendelônek több idôpontban lejáró tartozása is fennáll a
Syngenta felé, úgy befizetései minden esetben a legkorábban esedé
kessé váló ill. azzá vált tartozásra kerülnek elszámolásra, kivéve, ha
a Megrendelô valamelyik számlája összegével megegyezô összeget
fizet meg a Syngenta részére, megjelölve a számla sorszámát is.

XIII./ A vetômagokkal kapcsolatos szavatossági jogok:
A Syngenta szavatolja, hogy az általa értékesített vetômag az átadáskor min
denben megfelel a jogszabályok, szabványok, illetve az NÉBIH hivatalos mi
nôségi követelményeinek.

A Syngenta semmilyen szavatosságot nem vállal a kedvezôtlen vagy nem
megfelelô raktározási, termesztési feltételek, vagy bármely más, a termék át
adását követôen fellépô körülmény miatt bekövetkezô termésveszteségért,
Amennyiben a Megrendelô fizetési kötelezettségének határidôre nem tesz
vagy ha a Megrendelô ill. harmadik személy a vetômagot feldolgozza, kezeli
eleget, a késedelmbe esés idôpontjától kezdôdôen a mindenkori jegybanki
vagy újracsomagolja.
alapkamat kétszeresének megfelelô késedelmi kamatot köteles fizetni.
X./ A fizetési késedelem és elôrehozott fizetés esetén követendô eljárás:

Fizetési késedelem esetén a Megrendelô köteles a Syngentát írásban elôze
tesen tájékoztatni a várható késedelem okáról és a tartozás megfizetésének
várható ütemezésérôl. Amennyiben a Megrendelô által megadott új fizetési
határidô(k)et a Syngenta nem fogadja el, a Megrendelô köteles a Syngentával
tovább egyeztetni a fizetés ütemezésérôl.
A Megrendelô köteles továbbá az esedékesség idôpontját követô 10
napon belül írásban nyilatkozni a Syngentának arról, hogy az adott
lejárt követeléshez tartozó, kifizetetlen Syngenta termékeknek – to
vábbiakban fizetetlen termék - részben vagy egészben a birtokában
van-e, és hogy ennek a Syngenta képviselôje általi ellenôrzését lehe
tôvé teszi, elôsegíti.
Ettôl a kötelezettségtôl függetlenül a megrendelô rendszeres készletinformá
ciókat biztosít a Syngenta részére, a tôle beszerzett termékekre vonatkozóan.
A fizetetlen termék tulajdonjogának fenntartására tekintettel, a Meg
rendelô büntetôjogi felelôssége tudatában kötelezettséget vállal ar
ra, hogy az esedékesség idôpontját követôen a Syngenta kifejezett
írásbeli engedélye nélkül a ki nem fizetett terméket nem idegeníti el.
Ezen kötelezettség megszegése esetén a Megrendelô köteles az így
elidegenített termék nettó vételára után 10 % kötbért megfizetni a
Syngenta részére.
Amennyiben a Megrendelô az esedékesség idôpontját követôen a Syngenta
írásbeli felszólításának kézhezvételét követô 5 napon belül nem fizeti meg
maradéktalanul a termék vételárat, a kifizetetlen és a Megrendelô birtokában
lévô termékekre nézve a Syngenta jogosult a szerzôdéstôl elállni és ezeket a
termékeket a Megrendelô költségére, saját raktárába visszaszállíttatni; ezt a
Megrendelô köteles lehetôvé tenni és elôsegíteni.
A jelen pont szerinti elállás esetén Syngentanak nem szükséges a tel
jesítéshez fûzôdô érdek megszûnését bizonyítani.
Ha a felek részletfizetésben állapodtak meg, és a Megrendelô elmulaszt egy
határidôt, akkor a fennmaradó teljes összeg további felszólítás nélkül azonnal
esedékessé válik, és a késedelmes fizetés jogkövetkezményei alkalmazandók.
Fizetési késedelem esetén a Syngenta a további szállításokat jogosult
azonnali hatállyal megszüntetni.
Amennyiben a Megrendelô fizetôképessége megrendül, így különösen,
ha ellene csôd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás iránti kérelmet
nyújtanak be, a Megrendelô tulajdonosa(i) végelszámolásról dönte
nek, vagy az illetékes adóhatóság a Megrendelô adószámának al
kalmazását felfüggeszti vagy ezen adószámot törli, úgy a Syngenta
jogosult a szállításokat felfüggeszteni, és a további szállításokat biz
tosíték adásához kötni (pl. elôrefizetés).

A Syngenta kifejezetten nem szavatolja azt, hogy a termék képes egy
bizonyos terméseredmény elérésére.
A Megrendelô tudomással bír arról, hogy a terméseredményt több kö
rülmény (így pl.: termesztési technológia, idôjárási körülmények, ter
môhelyi adottságok, stb.), befolyásolja, így a terméseredmények kö
zött ugyanazon vetômag tétel esetében is jelentôs eltérések lehetnek.
Amennyiben a Megrendelô továbbértékesítési céllal vásárolja meg a vetôma
got, úgy köteles azt megfelelô helyiségben tárolni annak biztosítása érdeké
ben, hogy a végfelhasználó ugyanolyan minôségben kapja meg azokat, mint
amilyen minôségben a Syngenta leszállította ôket a Megrendelônek.
A Megrendelô kijelenti, hogy a vetômagot továbbértékesítési céllal és/vagy
emberi ill. állati táplálék elôállítására szolgáló növény termesztése céljából vá
sárolja meg, és tartózkodik minden olyan magatartástól (pl.: nemesítési, ku
tatási tevékenység), ami sérthetné a Syngenta szellemi tulajdonhoz fûzôdô
jogait.
XIV./ Egyéb rendelkezések:
Növényvédô szer vásárlása esetén a Megrendelô kötelezettséget vállal arra,
hogy amennyiben az arra illetékes hatóság bármely Syngenta növényvédô
szer engedélyokiratát módosítja, úgy az abban lévô információknak a felhasz
nálókhoz történô haladéktalan és hatékony eljuttatásában tevôlegesen közre
mûködik oly’ módon, hogy a Syngenta által rendelkezésére bocsátott kiegé
szítô szórólapot, esetleg kiegészítô öntapadós címkét az árura elôírás szerint
felragasztja, illetve igazolható módon a felhasználóknak továbbítja.
A Megrendelô a szerzôdésbôl eredô jogait sem közvetlenül, sem pedig köz
vetve nem ruházhatja át harmadik személyre.
Ellenkezô, írásbeli megállapodás hiányában a Megrendelô számára tilos
olyan, vagy ahhoz hasonló védjegyek, emblémák és egyéb jelek használata,
amelyeket a Syngenta alkalmaz a célból, hogy termékeit megkülönböztesse
más cégek termékeitôl.
Ha a csírázással, a fajtatisztasággal, a fajtaazonossággal, a geneti
kai vagy technikai tisztasággal kapcsolatosan a felek között nézetkü
lönbség van, bármelyik fél kérheti, hogy a NÉBIH a termékeket meg
vizsgálja. A vizsgálat költségét annak a szerzôdô félnek kell viselnie,
ame
lyi
ket a NÉBIH vizsgálat eredménye elmarasztalna. A NÉBIH
vizsgálati szakvéleménye mindkét szerôdô félre nézve kötelezô, nem
érintve a felek azon jogát, hogy az ennek következében létrejövô
bármilyen vitás ügyet hatóság elé terjesszék.
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Kiemelt partnereink

megye

város

cím

telefonszám

Baja

Szegedi út, Ipari Park

(79) 421-988

Csólyospálos

Kölcsey Ferenc u. 1.

(77) 486-131

Kecskemét

Mészöly Gy. út 1.

(76) 506-640

Czifrik Mg. Bolt Kereskedelmi Kft.

Kiskunmajsa

Fô u. 168.

(77) 481-490

Gyulai Áfész-Coop

Gyula

Október 6. tér (Piactér)

(66) 362-043

Krecs Árpád/Gazdabolt

Medgyesegyháza

Dózsa utca 25.

(68) 442-517

Krecs Árpád/Gazdabolt

Kunágota

Rákóczi utca 58/1.

(68) 430-490

Nagykamarás

Petôfi út 2.

(68) 436-693

Zsíros János/Gazdabolt

Medgyesegyháza

Hôsök utca 5.

(68) 440-497

Top Blend Kft.

Méhkerék

József Attila utca 2.

(66) 277-591

Susán József/Gazdabolt

Újkígyós

Gyulai utca 24.

(66) 256-117

Németh Sándor/Gazdabolt

Csanytelek

Széchenyi utca 50.

(63) 478-126

Szentes

Erzsébet tér 3.

(63) 314-047

Mórahalom

Kissori út 2-4.

(30) 535-0082

Földi-Módi Vetômagház Kft.
Ôstermelô Kft.
Gumo Kft. Vetômag Diszkontáruház

Krecs Árpád/Gazdabolt

Bazsó Pálné Vetômag Mintabolt

Bács

Békés

Csongrád

Móra-Input Kft.
Agrota Kft.

Gyôr

Csorna

Szent István tér 21.

(96) 261-517

Kite Zrt.

Hajdú

Nádudvar

Bem József út 1.

(54) 480-401

Agrofol-Ker Kft.

Heves

Csány

Szabadság tér 1.

(37) 357-008

Szádvári és Társa Kft.

Jász

Jászberény

Kossuth Lajos utca 44.

(57) 503-330

Alsónémedi

Fô utca 20/A.

(29) 339-045

Alsónémedi

Toldy utca 6.

(29) 338-161

Budapest

Vak Bottyán utca 15.

(1) 403-3577

Vitális István Vetômagkereskedése

Monor

Kistói utca 88.

(29) 412-469

Mezôgazdasági és Mûszaki Áruház

Baktalórántháza

Köztársaság tér 7.

(42) 353-084

Balkány

Bocskai út 1.

(30) 903-8131

Nyíregyháza

Búza tér 15.

(42) 420-112

Nyíregyháza

Móricz Zsigmond út 24.

(42) 402-386

Kelômag Kft.
Brokkoli ‘97 Kft.
Nagybani Holland Vetômag Ker. Kft.

Nyír-Chem Kft.

Pest

Szabolcs

Szilvási Kft.
Gálik Mihály Vállalkozó
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Syngenta Kft.
1117 Budapest,
Alíz utca 2.
Zöldségvetômag Ügyfélszolgálat
Tel.: 36 1 488 2211
Tel. )36 1 488 2218
Fax: 36 1 488 2233

www.syngenta.hu

Áraink az általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmazzák. Felhívjuk vásárlóink
figyelmét, hogy az arra jogosultak az ÁFÁ-t visszaigényelhetik.
A Syngenta fenntartja a jogot, hogy tôle független, elôre nem látható gazda
sági események hatására árait módosítsa.
Ez az árlista érvényét veszti az új árlista kibocsátásával, amit irodánk automa
tikusan megküld Önnek.
A rendelések leadásakor kérjük jelezze, ha minôségügyi bizonyítványra van
szüksége. Kérésére elküldjük!

