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Czas trwania promocji: 
8 października 2018 r. –
30 czerwca 2019 r.

Promocja skierowana jest
do odbiorców detalicznych

dystrybutorów firmy Fosfan SA.

2018–20192018–2019

nawozy ogrodnicze

®

Sprawdzona
jakość, nowe
opakowania!



Warunkiem skorzystania z promocji Sprzedaż Premiowana jest dokonanie zakupu pakietu wartościowego 
za pośrednictwem dystrybutora firmy Fosfan SA, który zadeklarował udział w Sprzedaży Premiowanej.

Za zakup określonego pakietu wartościowego odbiorcy detalicznemu przysługuje premia gotówkowa, 
liczona jako procent od wartości łącznie zakupionych nawozów objętych Sprzedażą Premiowaną.

Organizator wypłaci premię zgodnie z przysługującym pakietem na podstawie otrzymanej od odbiorcy 
detalicznego faktury, wystawionej firmie Fosfan z zapisem w tytule „Organizacja Sprzedaży Premiowanej”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy 
Działu Handlowego Fosfan SA pod nr tel. 91 44 55 664, 91 44 55 683

fructus.pl

Pakiet srebrnyPakiety
(wartość zakupu netto

u dystrybutora)

Premia od wartości
łącznych zakupów w okresie 

8.10.2018 – 31.01.2019 r.

Pakiet złotyPakiet brązowy

Premia od wartości
łącznych zakupów w okresie 

1.02.2019 – 30.06.2019 r.

(5000 – 14 999 zł)

Warunkiem uzyskania bonusu jest zakup nawozów naturalnych o wartości min.:

300 zł 500 zł 750 zł

250 zł

Warunkiem uzyskania bonusu jest zakup nawozów naturalnych o wartości min.:

450 zł 700 zł

3% 3,5% 4%

2,5% 3% 3,5%

(15 000 – 30 000 zł) (powyżej 30 000 zł)

Rozliczenie Sprzedaży Premiowanej za zakupy dokonane w okresie:
• 8.10.2018 – 31.01.2019 nastąpi do dnia 28.02.2019, 
• 1.02.2019 – 30.06.2019 nastąpi do dnia 31.07.2019.

Organizatorem promocji jest Fosfan SA, ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin, NIP: 851-030-74-57.
Pełny regulamin promocji dostępny jest w siedzibie firmy.

nawozy ogrodnicze

Nawozy objęte Sprzedażą Premiowaną to:  
• granulowane nawozy ogrodnicze Fructus w opakowaniach: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg;
• granulowane nawozy ogrodnicze Fructus Trawnik, Fructus Iglak oraz Fructus Antymech
 w opakowaniach 25 kg;
•  płynne nawozy ogrodnicze Fructus w opakowaniach: 0,5 l, 1 l, 5 l;
•  nawozy krystaliczne w opakowaniach: 250 g, 2,5 kg;
•  naturalny granulowany nawóz ogrodniczy Fructus Natura Obornik Bydlęcy
 w opakowaniach: 5 l, 10 l;
•  naturalne płynne nawozy ogrodnicze Fructus Natura Biohumus Vital
 w opakowaniach: 1 l, 5 l.


