
Pentru că știm cât de important este să aveți succes în business, vă propunem

pachetele comerciale Aectra 1&1 cu cele mai bune soluții pentru profitul dumneavoastră.

Detalii comerciale:
• valabilitate campanie: 30 aprilie 2021
• prețurile sunt fără TVA
• dacă se dorește achiziția unei cantități mai mari dintr- un pachet (ex. Porumb Start) aceasta se poate face doar în multiplii din 

acel pachet, direct prin intermediul contractării cu Aectra, prin aectra-shop.ro sau de la distribuitorii agreați. 
• rabatul aferent fiecărui pachet se acordă prin livrarea gratuită de către Aectra a cantității specificate gratuit în fiecare pachet, 

după validarea de către AECTRA a îndeplinirii condițiilor elective (aprovizionarea efectivă a produsului principal din pachet cu
minimum multiplilor de pachet, completarea comenzii de pachet în formularul din site-ul aectra.ro/Pachete Comerciale, cu toate
informațiile de identificare validate, acordul GDPR etc., conform regulamentului prezentat pe site-ul Aectra).

• prezenta ofertă nu se cumulează cu alte promoții sau condiții speciale care ar putea conduce la abateri de la principiile
concurenței echitabile de piață. Aectra își rezervă dreptul de a modifica prezenta ofertă periodic, prin anunțarea pe canalele
uzuale de comunicare.

tel. +(40) 21 312 08 29 / office@aectra.ro / aectra.ro /

Produs Doză/ha Cant/pachet

Terra-Sorb Complex 1.5 l 60 l

Alfametrin 10CE -
GRATIS

0.1 l 6 l!

Pachet Cereale Start
Preț listă 
pachet

Valoare 
produs 
gratis

Pret 
referință 
pachet

BONUS
fermier

6,936 lei 996 lei 5,940 lei 996 lei

Produs Doză/ha Cant/pachet

Blackjak 4 l 120 l

Turbo FLO - GRATIS 0.5 l 10 l

Preț listă 
pachet

Valoare 
produs 
gratis

Pret 
referință 
pachet

BONUS
fermier

9,670 lei 1,390 lei 8,280 lei 1,390 lei

Comandă aici!

Pachet Porumb Start

Produs Doză/ha Cant/pachet

Atonik 0.6 l 35 l

Alfametrin 10CE -
GRATIS

0.1 l 6 l

Preț listă 
pachet

Valoare 
produs 
gratis

Pret 
referință 
pachet

BONUS
fermier

7,646 lei 996 lei 6,650 lei 996 lei

Comandă aici!

Pachet Marțișor

Produs Doză/ha Cant/pachet

NHDelta K 5 l 250 l

Fezan 25EW -
GRATIS

1 l 10 l

Preț listă 
pachet

Valoare 
produs 
gratis

Pret 
referință 
pachet

BONUS
fermier

10,450 lei 1,450 lei 9,000 lei 1,450 lei

Comandă aici!

Pachet Cereale Azot

!

!

!

Comandă aici!
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uAC2ZTmpfEGZoysmx7bsoo--flriU01NqS0HPUlfMcRUQ09ZWktKU0VBODhRQzVSN1dGUzJKM01FQSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uAC2ZTmpfEGZoysmx7bsoo--flriU01NqS0HPUlfMcRUNlBQWkU4NDE2NEMxSVNONDhCQkFFODlRMSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uAC2ZTmpfEGZoysmx7bsoo--flriU01NqS0HPUlfMcRUMlA1T1RZOUFFTzMxMUFYODM0TjRKUzBOWSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uAC2ZTmpfEGZoysmx7bsoo--flriU01NqS0HPUlfMcRUM1lVUzlGWDdEQ0MyNzhBUjI4WEtDQlAzVCQlQCN0PWcu

