S.C Maïsadour Semences România S.R.L
Bvd. Valea Belciugatelor, Nr 23/1 (DN 3 Bucuresti-Fundulea)
Jud Călărași – 917010 BELCIUGATELE – ROMÂNIA
J51/76/2014 , C.U.I. RO21416219
Tel/Fax : +40.347.461.761
www.masseeds.ro
Voucher Nr:

VOUCHER MAS SEEDS TOAMNA 2020
Pachet
asigurare

Pachet
Agroplus

Gama

Hibrizi de Rapita

Pozitionare

Maturitate

Tratament

Ambalaj

Pret
agricultor

Clearfield

VESTAL CL

Full options

Semitimpuriu

Scenic Gold
(fungicid)

D 1500

770 RON

100 RON

20 RON

MIRANDA

Formula 1

Semitimpuriu

Scenic Gold
(fungicid)

D 1500

790 RON

100 RON

20 RON

MIRANDA

Formula 1

Semitimpuriu

Integral Pro
(fungicid)

D 1500

780 RON

100 RON

20 RON

SIMONA

4X4

Semitimpuriu

Scenic Gold
(fungicid)

D 1500

790 RON

100 RON

20 RON

SHIELD

ATV

Semitardiv

Scenic Gold
(fungicid)

D 1500

790 RON

100 RON

20 RON

Standard

REGIS

Tank

Semitardiv

Scenic Gold
(fungicid)

D 1500

670 RON

100 RON

20 RON

Netratat

REGIS

Tank

Semitimpuriu

Netratat

D 1500

670 RON

100 RON

20 RON

Elit

Unitatea de masura : 1,5 M boabe

*

* AGROPLUS : minim 7 saci

1

3

2

Germinatie peste 97%

Analiza de sol

Managementul parcelei - AgroTempo

*
In caz de seceta la rasarire, MAS SEEDS va inlocui sacii de rapita cu saci de floarea soarelui

Pachet Asigurare

* Servicii diponibile pentru o cantitate minima de 7 saci
Termen de plata Agroplus: Data facturii + 5 zile lucratoare
Termen de plata Pachet Asigurare: 15 septembrie 2020
Conditii pachet asigurare
Conditii agronomice
Semanat realizat intre 15/08/2020 si 15/09/2020
Densitate medie mai mica de 25 plante / m2 la data de 31/10/2020
Schimbul se va realiza daca terenul este pregatit pentru a semana
floarea soarelui

Conditii administrative
Oferta valabila pentru semintele cumparate in 2020
Oferta valabila pentru fiecare voucher semnat si stampilat
Schimbul se va face inaintea datei de 15 aprilie 2021
Sacii vor fi schimbati de catre angajatii MAS SEEDS

Orice alte daune provocate de insecte, inundatii, inghet, fitotoxicitate provocata de erbicide, ingrasaminte, fungicide nu sunt acoperite de
Pachetul Asigurare
MAS SEEDS isi rezerva dreptul de a intrerupe in orice moment programul Agroplus
Oferta este valabila pana la 05/09/2020, in limita stocului disponibil

Intocmit in 2 exemplare la data de :

Distribuitor

CUI :

Contact :

Adresa :

Telefon :

Contact :

Semnatura MAS Seeds

Semnatura Fermier

Produs
Galaxie Max
Oxxi Max
LUCERNA
Occitane
Harpe

Tip
Dormanţă 4,3
Dormanţă 6
Dormanţă 6
Dormanţă 3,7

SAS GOLD : PRE-INOCULARE + MICRONUTRITIE
Produs
AMESTEC FURAJER
PEREN

Ferma :

MAS FLEX 42

Compozitie
Lucerna, festuca,
lolium peren, trifoi
rosu

Telefon :

Tratament

Ambalaj

Nr sac/ha
(indicativ)

Pret agricultori

SAS Gold

Precidoză
D4,5M

2

420

SAS Gold

Precidoză
D4,5M

2

420

SAS Ready

25 kg
S25

1

620

SAS Ready

25 kg
S25

1

620

Comanda

SAS READY : PRE-INOCULARE CU NITRAGIN GOLD
Tratament

Ambalaj

Nr sac/ha
(indicativ)

Pret agricultori

Standard

15 Kg

2

390

Comanda

Volum
comandat

Volum
gratuit

Nu se
aplica

CONTRACT AGROPLUS RAPITA 2020

MAÏSADOUR SEMENCES, « MAS »
Societate anonimă cu Capital de 30 550 000 euro, cu sediul social Route de Saint Sever, HAUT MAUCO (40280), Înregistrată la Registrul Comerţului şi Societăţilor din Mont-de-Marsan cu numărul 423 000
553, Reprezentată de Domnul Jacques Groison.
FERMIER, « Beneficiarul»
Localizare parcelă :
Hibrid

Comuna, Judet sau Coordonate GPS (grade
zecimale)

Nr saci
Densitate semănat (boabe/ha)

(1500 MG)

Tip de sol1
1

a) “Luto-nisipos " tip
cernozium cambic, b)
Argilos, c) Luto-argilos, d)
Lutos, e) Luto-nisipos, f)
Nisipo-lutos, g) Nisipos

Condiţii de participare la AGROPLUS:
1.
Prezentul contract va trebui să fie semnat şi returnat la MAS înainte de 15 septembrie 2020.
2.
Beneficiarul se angajează să semene unul sau mai mulţi hibrizi de rapita MAS cu un volum minim pe contract de 7 saci
3.
Accesul la AGROTEMPO (primirea datelor: ID si Parola) se va efectua dupa data de 15.09.2020, cu conditia efectuarii platii pana la aceasta data.

Angajamentul MAS
MAS se angajează să furnizeze Beneficiarului sfaturile şi recomandările de care acesta ar avea nevoie.
Servicii AGROPLUS : alegere hibrizi+germinatie ; analiza sol acreditata ; managementul parcelei.
MAS se angajează să furnizeze Beneficiarului 3 (trei) rapoarte, ca urmare a vizitelor efectuate in fazele principale de vegetatie, respectiv dupa rasarit, la inflorit si la recoltat.

Angajamentul Beneficiarului
Beneficiarul se angajează la a gestiona ca un « bonus pater familias » parcelele care fac obiectul prezentului contract, luând în considerare recomandările MAS şi să respecte caietul de sarcini din Programul
Agroplus, completat mai sus. De asemenea beneficiarul se angajează să respecte utilizarea parcelei declarate mai sus, neschimbând ulterior locaţia parcelei. În cazul nerespectării celor declarate mai sus,
prezentul contract îşi pierde valabilitatea.
Nulitate
Prezentul contract, nici drepturile şi nici obligaţiile care rezultă din acesta nu vor putea fi transferate, în niciun fel nici unei persoane oricare ar fi, fără acordul expres, prealabil şi scris al celorlalte părţi, şi cu
condiţia ca cedentul să rămână garantul solidar al succesorului său, în vederea respectării obligaţiilor transmise acestuia în conformitate cu prevederile prezentului contract.
Forţă majoră
Sunt contractual considerate cazuri de forţă majoră şi constituie cauze de stingere sau de suspensie a obligaţiilor uneia dintre părţi fără posibilitatea recursului din partea celeilalte părţi, accidentele, eşecul
transportatorului, incendiul, inundaţia, defecţiuni ale utilajelor, greva totală sau parţială, terţe fapte, război şi orice alt eveniment exterior care ar fi de natură să întârzie, împiedice sau să facă imposibil de realizat
din punct de vedere economic execuţia angajamentelor prezentului contract.
Durată
Prezentul contract este valabil pe o perioadă de un an.

Litigii
Orice litigiu la prezentul contract care ar putea avea loc, referitor la validitatea, interpretarea, execuţia şi rezilierea sa, consecinţele şi urmările sale vor constitui discuţii prealabile între părţi în vederea
soluţionării . În lipsa unui acord, contractul va fi supus soluţionării de către instanta judecătorească competentă sediului central MAS
.
Confidentialitatea datelor cu caracter personal
Acordam o importanta deosebita confidentialitatii datelor d-voastra personale. MAS colecteaza numai datele furnizate de catre d-voastra, pentru o mai buna indeplinire a prezentului contract. Datele d-voastra cu
caracter personal nu vor fi niciodata furnizate partenerilor nostri fara consimtamantul dumneavoastra. MAS intreprinde toate masurile de precautie pentru a pastra securitatea datelor d-voastra. Protejam datele dvoastra pentru a preveni modificarea, divulgarea sau deteriorarea prin acces neautorizat. De asemenea, ne asiguram ca subcontractantii care actioneaza in numele nostru au acelasi nivel de securitate a datelor
d-voastra.
In conformitate cu Legea privind protectia datelor din 6 ianuarie 1978 si cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, orice persoana fizica are dreptul de a-si
exercita dreptul de acces, rectificare, opozitie si stergere a procesarii datelor si a portabilitatii sale, aplicabil din 25 mai 2018.
Informaţii de contact :
Bulevardul Valea Belciugatele, Nr.23/1, Belciugatele, Jud.Calarasi – CP 917010, Tel.0374461754
Email: c.cosac@maisadour.com
Întocmit în doua exemplare originale,
Maïsadour Semences Romania,
Patrick Lafon

Data:
Responsabil Comercial MAS Seeds,

Beneficiar,

