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COMPROMISSO
SMART 2020
RESERVE A SUA SOLUÇÃO AGORA
E FAÇA A DIFERENÇA DE DEKALB:
Descubra a densidade ótima de sementeira para cada um dos
nossos híbridos e leve a sua cultura a uma nova dimensão.

DADOS DA EXPLORAÇÃO

Data

/

/

Nome Completo
Morada
Distrito

Localidade
Telefones

E-mail

Area milho

Pdv
O abaixo assinante aceita as condições do programa Compromisso SMART que se aplicará às seguintes quantidades de semente; este programa está condicionado às
cláusulas descritas no reverso deste documento.

DIFERENÇA DEKALB RESERVADA
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Tratamento

Densidade

Nº de sacos DEKALB
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DEKALB® é uma marca registrada do Grupo Bayer
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Total

Cópia Bayer

Comentários

ALÉM DISSO, SE FIZER A INSCRIÇÃO
E USAR QUALQUER HERBICIDA DA
BAYER NOS HECTARES DEKALB...
...obtém um desconto de
+ 2,5 euros por hectare de milho.
Assinatura Agricultor
NIF:
*quantidade aproximada que resulta do descontó
de 1,5€ por bolsa de milho DEKALB.

DEKALB Portugal

www.dekalb.pt

@DEKALB_Iberia

DEKALB Portugal

portugal.pdf

2

7/1/20

11:43

COMPROMISSO
SMART 2020
RESERVE A SUA SOLUÇÃO AGORA
E FAÇA A DIFERENÇA DE DEKALB:
Descubra a densidade ótima de sementeira para cada um dos
nossos híbridos e leve a sua cultura a uma nova dimensão.

DADOS DA EXPLORAÇÃO

Data

/

/

Nome Completo
Morada
Distrito

Localidade
Telefones

E-mail

Area milho

Pdv
O abaixo assinante aceita as condições do programa Compromisso SMART que se aplicará às seguintes quantidades de semente; este programa está condicionado às
cláusulas descritas no reverso deste documento.

DIFERENÇA DEKALB RESERVADA

C

M

Híbrido

FAO

Tratamento

Densidade

Nº de sacos DEKALB

Y

CM

DEKALB® é uma marca registrada do Grupo Bayer

MY

CY

CMY

K

Total

Cópia distribuidor

Comentários

ALÉM DISSO, SE FIZER A INSCRIÇÃO
E USAR QUALQUER HERBICIDA DA
BAYER NOS HECTARES DEKALB...
...obtém um desconto de
+ 2,5 euros por hectare de milho.
Assinatura Agricultor
NIF:
*quantidade aproximada que resulta do descontó
de 1,5€ por bolsa de milho DEKALB.

DEKALB Portugal

www.dekalb.pt

@DEKALB_Iberia

DEKALB Portugal

portugal.pdf

3

7/1/20

11:43

COMPROMISSO
SMART 2020
RESERVE A SUA SOLUÇÃO AGORA
E FAÇA A DIFERENÇA DE DEKALB:
Descubra a densidade ótima de sementeira para cada um dos
nossos híbridos e leve a sua cultura a uma nova dimensão.

DADOS DA EXPLORAÇÃO

Data

/

/

Nome Completo
Morada
Distrito

Localidade
Telefones

E-mail

Area milho

Pdv
O abaixo assinante aceita as condições do programa Compromisso SMART que se aplicará às seguintes quantidades de semente; este programa está condicionado às
cláusulas descritas no reverso deste documento.

DIFERENÇA DEKALB RESERVADA

C

M

Híbrido

FAO

Tratamento

Densidade

Nº de sacos DEKALB

Y

CM

DEKALB® é uma marca registrada do Grupo Bayer

MY

CY

CMY

K

Total

Cópia agricultor

Comentários

ALÉM DISSO, SE FIZER A INSCRIÇÃO
E USAR QUALQUER HERBICIDA DA
BAYER NOS HECTARES DEKALB...
...obtém um desconto de
+ 2,5 euros por hectare de milho.
Assinatura Agricultor
NIF:
*quantidade aproximada que resulta do descontó
de 1,5€ por bolsa de milho DEKALB.

DEKALB Portugal

www.dekalb.pt

@DEKALB_Iberia

DEKALB Portugal

portugal.pdf

4

7/1/20

11:43

TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA
“COMPROMISSO SMART” - CAMPANHA FY’20

Compromisso
SMART

Organizador: O Organizador do programa “Compromiso SMART” (o “Programa”) é MONSANTO INTERNACIONAL, SARL (“Bayer”), sociedade com domicilio na Rue des Sablon 2-4, Morges
CH-1110 Switzerland.
Produto: Os produtos cobertos pelo Programa são as variedades de milho da Bayer (a partir de agora denominadas como “híbridos” DEKALB).
Âmbito Geográfico: O Programa estará vigente em todas as províncias de Portugal Continental e Açores
Âmbito Temporal para a Reserva da Semente: O Programa Semente segura estará em Vigor desde el 1 de Novembro de 2019 hasta 31 de Março de 2020.

Objectivo e Condições do Programa:
• Este Programa está limitado a compras iguais ou superiores a 5 sacos de 50.000 sementes.
1. Compromisso de Resementeira
-O agricultor compromete-se a semear a semente à qual se faz referência de acordo com as boas práticas agrícolas de humidade, temperatura e profundidade, SEM QUE EXISTAM
LIMITES NA DATA DE SEMENTEIRA.
-Bayer reporá a semente semeada à qual se faz referência neste programa através do Distribuidor indicado na caixa “Distribuidor”, no caso do respectivo nível de nascimento impedir
que se alcance o potencial óptimo da variedade na parcela semeada. Isto será decidido pelo pessoal autorizado da Bayer cobrindo os siguientes casos:
1. Condições atmosféricas adversas
2. Insetos (no caso da larva até 4 folhas), desde que o agricultor tenha protegido convenientemente a cultura com as aplicações inseticidas adequadas. O agricultor deve demonstrar
a realização de práticas agronómicas adequadas, assim como da aplicação dos inseticidas necessários para a proteção do cultivo.
3. Aliás, só em Portugal Norte : danos causados por pássaros.
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•Se a semente garantida tiver um nível de nascimento que a impeça de alcançar uma produção razoável na parcela semeada, a Bayer entregará ao agricultor a mesma quantidade de
semente afectada, do mesmo híbrido ou de outro, se assim for acordado entre a Bayer e o agricultor e se cumprirem os requisitos que seguem:
- O agricultor contata com o pessoal autorizado pela Bayer, quem examinará as parcelas afetadas. A visita à parcela objecto da nova sementeira só poderá ser realizada pelo pessoal
autorizado pela Bayer: gerentes de área, técnicos de
desenvolvimento ou assessores agronómicos.
-O agricultor conservará a cópia deste contrato, as etiquetas da semente e o alvará de levantamento do distribuidor, sem cuja apresentação este programa não será válido.
• Qualquer parcela na qual se tenha aprovado a nova sementeira será susceptível de inspecção por parte do pessoal autorizado da Bayer. Se passada uma semana a partir do
levantamento da semente para a nova sementeira por parte do agricultor a anterior sementeira não tiver sido destruída e a nova semente semeada, o expediente será anulado e a
semente da nova sementeira será facturada ao agricultor.
• A semente para a nova sementeira a escolher dependerá da disponibilidade de semente DEKALB nesse momento.
• A semente é apenas para resementeira na mesma parcela indicada na reclamação, não deve ser semeada em outra parcela, nem no ano seguinte, nem vendida a terceiros.
• Promoção válida até fim de unidades disponíveis.
• No caso de acontecer um desastre climático geral no país, a Bayer reserva-se o direito de limitar a semente fornecida para sementeira a cada agricultor. Isto não deve ser considerado
como um compromisso da Bayer para fornecer a semente especificada.
2. Desconto por compra de herbicida
• O agricultor receberá um desconto de 1,5€ por bolsa finalmente comprada, se:
1. Comprar o mesmo número de bolsas ou mais das que foram assinadas neste documento.
2. Comprar o herbicida da Bayer para aplicar como mínimo nos mesmos hectares semados com semente da DEKALB.
3. Antes de comprar as bolsas no distribuidor que escolher, o agricultor apresenta a cópia desde documento ao distribuidor.
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• No caso do agricultor experimentar uma disminuição de superficie de milho na sua exploração em comparação com a campanha anterior, o agricultor terá direito ao desconto se a
redução no número de bolsas compradas for proporcional à redução da superficie finalmente semeada.
• Um exemplo de cálculo:
1) Se a DEKALB confirmar que a superficie desse agricultor disminiu um 10% comparado ao ano anterior e 2) se o agricultor assinar 10 bolsas DEKALB neste documento; então o
agricultor terá direito a receber o desconto nas bolsas finalmente compradas, quando comprar 9 bolsas ou mais (10 bolsas assinadas – 10% disminuição de superficie = 9 bolsas ou
mais)
• Com o objetivo de evitar qualquer tipo de dúvida, a DEKALB terá direito a fazer análises da informação da sua base de dados e decidir se para esse cliente o desconto aplicar ou não.
Caso agricultor não tenha estado presente na nossa base de dados a campanha anterior, a DEKALB fará o desconto se o agricultor comprar o mesmo número de bolsas ou mais das
assinadas neste documento.

