Вказані ціни дійсні з 15.01.2021 по 31.01.2021

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ
ІНСТИТУТ СЕЛЕКЦІЇ
Насіння гібридів соняшнику 2020 року урожаю **
Гібрид
Лайм (100 дн.)

NEW

Атілла (105 дн.)
Еверест (105-110 дн.)
NEW
високоолеїновий,
толерантний до євро-лайтнінгу
Сонячний настрій (105 дн.) толерантний
до гранстару 50 г/га
Шенон (110 дн.)
толерантний до гранстару 50 г/га
Фолк (105-110 дн.)
толерантний до гранстару 50 г/га
Євро (100-105 дн.) Clearfield
толерантний до євро-лайтнінгу
Армагедон (110 дн.)
толерантний до євро-лайтнінгу
Карлос 105 (105-110 дн.)
толерантний до євро-лайтнінгу
Карлос 115 (115 дн.)
толерантний до євро-лайтнінгу

Група
стиглості

Ціна, грн./п.о.*
Стандарт
Екстра
(m 1000 = 54-62 г) (m 1000 >63 г)

ранньостиглий

2310

2670

ранньостиглий

1980

2190

ранньостиглий

2820

3240

ранньостиглий

2310

2670

ранньостиглий

2460

2850

ранньостиглий

2460

2850

ранньостиглий

2460

2850

ранньостиглий

2310

2670

ранньостиглий

2310

2670

середньоранній

2310

2670

Насіння соняшнику інкрустоване (фунгіциди (карбендазим та металаксил-М, мікродобрива, стимулятор росту, полімерний
барвник) та упаковане в паперові 3-х шарові мішки по 1 п.о.
*1 п.о. насіння гібридів соняшнику – 150 000 насінин

Насіння гібридів кукурудзи 2020 року урожаю **
Гібрид
Гран 310
ВН 63
Тор
Гран 6
Гран 6 +інсектицид
Вн 6763
Амарок 290
Амарок 300
Тесла
Гран 1
ВН 63 (м1000 = 210г)
Гран 6 (м1000 = 206г)
Амарок 290 (м1000=200г)

ФАО
Середньоранній (ФАО 250)
Середньостиглий (ФАО 280)
Середньостиглий (ФАО 280)
Середньостиглий (ФАО 300)
Середньостиглий (ФАО 300)
Середньостиглий (ФАО 320)
Середньостиглий (ФАО 320)
Середньостиглий (ФАО 330)
Середньостиглий (ФАО 350)
Середньостиглий (ФАО 370)
Середньостиглий (ФАО 280)
Середньостиглий (ФАО 300)
Середньостиглий (ФАО 320)

Ціна, грн./п.о.
2490
2490
2190
2490
2595
2490
2190
2190
2490
2190
1650
1650
1650

Насіння гібридів кукурудзи інкрустоване (флудиоксоніл та металаксил-М) та упаковане в паперові 3-х шарові мішки
по 1 п.о. (80 000 насінин)

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ
ІНСТИТУТ СЕЛЕКЦІЇ

Насіння гібридів соняшнику 2019 року урожаю
Гібрид

Група стиглості

Ціна, грн./п.о.*
Стандарт
Екстра
(m 1000 = 54-62 г) (m 1000 >63 г)
1450
1600
1750
1950

Заграва (100-108 дн.)
Атілла (105 дн.)

ранньостиглий
ранньостиглий

Сонячний настрій (105 дн.) толерантний до
гранстару 25 г/га

ранньостиглий

2050

2300

ранньостиглий

2100

2400

ранньостиглий

2050

2300

ранньостиглий

2050

2300

середньоранній

2050

2300

ранньостиглий

2100

2400

Шенон (110 дн.) толерантний до гранстару
50 г/га
Армагедон (110 дн.)
толерантний до євро-лайтнінгу
Карлос 105 (105-110 дн.)
толерантний до євро-лайтнінгу
Карлос 115 (115 дн.)
толерантний до євро-лайтнінгу
Євро (100 дн.) толерантний до євролайтнінгу

Насіння соняшнику інкрустоване (фунгіциди (карбендазим та металаксил-М, мікродобрива, стимулятор росту, полімерний
барвник) та упаковане в паперові 3-х шарові мішки по 1 п.о.
*1 п.о. насіння гібридів соняшнику – 150 000 насінин

Насіння технічних, бобових та олійних культур
Культура

Сорт/Гібрид

Горох

Босфор

Категорія/Генерація
Еліта
Супереліта

Ціна, грн/т.
15900
21000

** Додаткове протруєння інсектицидом (імідаклоприд) + 200 грн/п.о,
при замовленні від 100 п.о.
Знижки на Гібриди соняшнику та кукурудзи 2019 та 2020 року урожаю:
диференційована знижка згідно умов оновленої комерційної політики,
затвердженої 01.07.2020 року (Додаток № 1 до ДИЛЕРСЬКОГО ДОГОВОРУ)
Обмеження по наданню знижки кінцевому споживачу на насіння 2019 та 2020
року урожаю існує на рівні:
Гібриди соняшнику:
- січень - 10%
Гібриди кукурудзи:
- січень - 7%

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ
ІНСТИТУТ СЕЛЕКЦІЇ

Додаткові умови співпраці
1. Рекомендована ціна для кінцевого споживача є ціна згідно прайсу.
2. Базова знижка для Дилера встановлюється в розмірі 15 % від рекомендованої ціни.
3. Додатково Дилеру надається знижка в залежності від періоду передоплати з липня по травень

4.

5.

6.

7.
8.
9.

та в залежності від об'єму (в п.о), що є оплаченим на момент формування кожного
наступного Замовлення (див. Додаток № 1 до ДИЛЕРСЬКОГО ДОГОВОРУ)
Додаткова «Знижка за асортимент» нараховується, та виплачується після повного виконання
сторонами умов Договору та погашення поточної заборгованості, за кошти, що надійшли на
рахунки ТОВ ВНІС до 31.05.2021 року. Додаткова «Знижка за асортимент» за об'єм до 500
посівних одиниць не передбачено.
При оголошенні постачальником Акції на окремі види продукції можливе додаткове
регулювання цін, про що буде повідомлено відповідальну особу Дистриб'ютора шляхом
надсилання електронного листа.
Обмеження по наданню знижки кінцевому споживачу на насіння 2020 року урожаю існує на
рівні:
гібриди соняшнику:
- січень – 10%
Гібриди кукурудзи:
- січень– 7%
В разі недотримання цієї умови продавець має право переглянути відсоток Додаткова
«Знижка за асортимент» та/або припинити співпрацю.
Раз на квартал Дистриб’ютор надає статистичні дані постачальнику по реалізації продукції:
регіон, кількість, асортимент.
Постачальник залишає за собою право коригування ціни товару у зв’язку зі зміною курсу
долара.
Постачальник залишає за собою право вносити зміни до комерційної політики, про такі зміни
Дистриб'ютора буде повідомлено заздалегідь.

