
ŽÁDOST O FINANČNÍ BONUS
za včasnou objednávku

osiva viterra® – směsí MEZIPLODIN a směsí pro NEPRODUKČNÍ PLOCHY

Skladba nakoupeného osiva směsí viterra® pro rok 2023:

Datum Razítko / podpis Výše poskytnuté slevy Datum a podpis agroslužby
SAATEN-UNION

Firma / pěstitel:                                                                                          Distributor:

IČ:    DIČ:           Číslo účtu:

Odpovědná osoba:

Telefon:                                                  E-mail:  

Směs Komponenty Počet balení
(pytel 25 kg)

Počet balení
(vak 500 kg)

Celkem
kg

viterra® PS pohanka obecná  /  svazenka vratičolistá

viterra® HS hořčice bílá  /  svazenka vratičolistá

viterra® RS plus ředkev olejná  /  pohanka  /  svazenka vratičolistá –

viterra® TOP lupina úzkolistá  /  vikev  /  jetel alexandrijský
/  svazenka  /  jetel perský  /  slunečnice –

viterra® UNI oves hřebílkatý  /  svazenka  /  len  /  jetel alexandrijský –

viterra® ÚHOR 1 NOVINKA kostřava luční  /  kostřava červená  /  jetel plazivý –

viterra® ÚHOR 2 NOVINKA kostřava červená  /  jílek vytrvalý –

Počet balení
Prohlašuji, že výše uvedený zemědělský podnik je oprávněným příjemcem obratového 
bonusu ve smyslu všeobecných obchodních podmínek společnosti SAATEN-UNION
a výše uvedené nakoupené osivo SAATEN-UNION není určeno k dalšímu prodeji.

Vyplněný formulář zašlete nejpozději do 30. 6. 2023
poštou nebo e-mailem na adresu:

SAATEN-UNION CZ, s.r.o., Chaloupky 354, 683 52 Šaratice
tel.: 601 571 148, e-mail: bonusy@saaten-union.cz

Upozornění: tento leták není objednávka, pouze žádost o udělení fi nančního bonusu.
Objednávejte u Vašeho distributora. Minimální objednané množství pro poskytnutí bonusu je 250 kg.
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ BONUSU

pěstitelům směsí viterra® od fi rmy SAATEN-UNION CZ s.r.o. v prodejním období 2023*

Společnost SAATEN-UNION CZ s.r.o. (dále jen SAATEN-UNION) dodává osivo
směsí viterra® (dále jen osivo) pěstitelům prostřednictvím distributorů osiv
(osivářských fi rem). Společnost SAATEN-UNION poskytuje pěstitelům – koneč-
ným spotřebitelům bonus za podporu osiva SAATEN-UNION nakoupeného
v ČR v prodejním období 2023*.

Podmínky pro poskytnutí bonusu od SAATEN-UNION CZ s.r.o.:

1/ Zaslat žádost o bonus na fi rmu SAATEN-UNION v termínu do 30. června 
2023 a včas objednat osivo od Vašeho distributora (osivářské fi rmy). Mi-
nimální objednané množství pro poskytnutí bonusu je 250 kg osiva směsí
viterra® (10 balení po 25 kg).

2/ Oprávněným příjemcem tohoto bonusu může být každá právnická nebo 
fyzická osoba (např. soukromě hospodařící zemědělec, družstvo, obchodní 
společnost), která má sídlo, resp. místo podnikání, na území České republiky 
a ve smyslu platných právních předpisů provozuje v ČR zemědělskou výrobu
a v prodejním období 2023* nakoupené osivo SAATEN-UNION vysévá na vlast-
ní nebo pronajaté pozemky. Bonus není poskytován na osivo, které je před-
mětem dalšího prodeje.

3/ Oprávněný příjemce – konečný spotřebitel předloží svůj nárok společnosti 
SAATEN-UNION na tiskopise „Žádost o fi nanční bonus za včasnou objednávku 
osiva směsí viterra® nejpozději do 30. června 2023 poštou nebo e-mailem
na adresu: 

SAATEN-UNION CZ s.r.o., Chaloupky 354, 683 52 Šaratice, tel.: 601 571 148, 
e-mail: bonusy@saaten-union.cz nebo vyplněním žádosti on-line.

Dodatečně, nejpozději však do 15. listopadu 2023, k němu připojí kopii 
dokladu o nabytí osiva, za který se považuje daňový doklad – faktura od 

příslušného distributora (osivářské fi rmy). Uvedené kopie daňových dokladů
je nutno zaslat poštou nebo e-mailem na adresu:

SAATEN-UNION CZ s.r.o., Chaloupky 354, 683 52 Šaratice, tel.: 541 221 175, 
e-mail: bonusy@saaten-union.cz

4/ Společnost SAATEN-UNION poskytne bonus v souladu s výše popsanými 
ustanoveními formou fi nančního plnění, převodem na bankovní účet opráv-
něného příjemce nejpozději do 31. prosince 2023 pouze za těchto podmínek:

Výše bonusu bude dokladována oprávněnému příjemci zúčtovacím dokla-
dem dle daných právních předpisů České republiky, který vystaví společnost
SAATEN-UNION v souvislosti s převodem fi nančního plnění. Výpočet fi nančního
bonusu bude proveden z doporučené ceny (viz níže). Poskytnutí fi nančního
bonusu závisí zcela na posouzení dodavatele (fi rma SAATEN-UNION) v souladu
s jeho interními pravidly a je tedy právně nevymahatelný.

5/ Poskytování informací, příjem žádostí a organizaci poskytnutí bonusu opráv-
něným příjemcům zajišťuje společnost:

SAATEN-UNION CZ s.r.o., Chaloupky 354, 683 52 Šaratice,
tel.: 541 221 175

Kontaktní osoba: Zuzana Jiránková, tel.: 601 571 148,
e-mail: bonusy@saaten-union.cz

6/ Svým podpisem vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů 
společností SAATEN-UNION CZ s.r.o. S Vašimi osobními údaji nakládáme
v souladu s GDPR. Veškeré informace o ochraně osobních údajů naleznete na 
www.saaten-union.cz.

* prodejním obdobím 2023 je myšleno období prodeje osiva směsí viterra®
 začínající datem 1. 2. 2023 a končící datem 30. 9. 2023

Kvalitní směsi viterra®:

Směs Komponenty
Cena za pytel 

25 kg
Cena za

vak 500 kg
Doporuč. 
výsevek

Kč/25 kg Kč/500 kg kg/ha

viterra® PS pohanka obecná  /  svazenka vratičolistá 1 775,- 35 500,- 12 – 20

viterra® HS hořčice baílá  /  svazenka vratičolistá 2 595,- 51 900,- 12 – 20

viterra® RS plus ředkev olejná / pohanka / svazenka vratičolistá 2 495,- – 12 – 20

viterra® TOP lupina úzkolistá  /  vikev  /  jetel alexandrijský
/  svazenka  /  jetel perský  /  slunečnice 2 125,- – 25 – 35

viterra® UNI oves hřebílkatý  /  svazenka  /  len  /  jetel alexandrijský 2 190,- – 12 – 20

viterra® ÚHOR 1NOVINKA kostřava luční  /  kostřava červená  /  jetel plazivý 3 295,- – 15 – 20

viterra® ÚHOR 2 NOVINKA kostřava červená  /  jílek vytrvalý 2 690,- – 15 – 20

9 Bc. Petr Pfl ug 727 970 552 petr.pfl ug@saaten-union.cz
8 Ing. Viktor Mačura, MBA 724 338 009 viktor.macura@saaten-union.cz
7 Ing. Pavlína Písková 724 520 873 pavlina.piskova@saaten-union.cz
6 Vlastislav Nosek 724 338 006 vlastislav.nosek@saaten-union.cz
5 Bc. Pavel Stárek 724 371 901 pavel.starek@saaten-union.cz
4 Zdeněk Kadlec, DiS. 724 338 005 zdenek.kadlec@saaten-union.cz
3 Ing. Ondřej Petr 724 338 004 ondrej.petr@saaten-union.cz
2 Ing. Otto Holoubek 606 097 619 otto.holoubek@saaten-union.cz
1 Ing. Pavel Ježek, Ph. D. 724 371 902 pavel.jezek@saaten-union.cz

SAATENUNION CZ s.r.o.
Chaloupky 354, 683 52 Šaratice
tel.: 541 22 11 75 www.saaten-union.cz
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