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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ НА НАСІННЯ
СОРТІВ СОЇ -2020 PROBSTDORFER
SAATZUCHT (АВСТРІЯ)

Probstdorfer Saatzucht є найбільшою приватною селекційною компанією Австрії, яка понад 70
років успішно працює на насіннєвому ринку Австрії та багатьох країн Центральної та Східної Європи.
Завдяки сильній генетиці, високоякісній підготовці насіння та широкому спектру кращих сортів
с.-г. культур марка Probstdorfer Saatzucht вже багато років має репутацію надійності, стабільності та
якості серед клієнтів та партнерів на європейському ринку насіння.

ТОВ «Агровіо Україна» пропонує Вам
розглянути комерційну пропозицію на насіння
сої компанії Probstdorfer Saatzucht (Австрія).
БАЗОВІ ВІДПУСКНІ ЦІНИ НА НАСІННЯ СОЇ

Сорт

Категорія насіння

Упаковка
Біг Бег

Ціна фракція 1, грн/т з ПДВ

ВІОЛА

СН-1 (1 репродукція)

1 тонна

20 500,00

АЛЕКСА

СН-1 (1 репродукція)

1 тонна

20 500,00

СУЛТАНА

СН-1 (1 репродукція)

1 тонна

17 500,00

СІГАЛІЯ

СН-1 (1 репродукція)

1 тонна

20 500,00

СІНАРА

СН-1 (1 репродукція)

1 тонна

17 500,00

Всі сорти є іноземною селекцією, мають високий вміст білку та олії і не
містять ГМО.

Насіння сертифіковане та відповідає нормам
ДСТУ 2240-93. Насіння не оброблене.
Умови оплати: 100% передоплата.
Умови поставки насіння - склади постачальника:
м. Хмельницький // смт. Теофіполь Хмельницької обл. // м. Тернопіль // м. Луцьк // м. Рівне
Доставка замовлення, що дорівнює або кратне 22 тоннам, здійснюється за рахунок постачальника за умов
відстані до 200 км та одному пункті вивантаження.

Підтвердженням об’єму та ціни замовлення є виставлений рахунокфактура.
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Доставка замовлення що перевищує 20 тонн здійснюється за рахунок постачальника, при
умові, що відстань при доставці не буде перевищувати 200 км. і вивантажуватись буде в
одному місці.
Сайт компанії:
http://www.agrovio.com.ua
Тел.: 095 568 23 65
Email: info@agrovio.com.ua
Бажаємо гарних врожаїв.
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