
Jeśli chcą Państwo dołączyć do programu Pioneer Business Club i otrzymywać informacje marketingowe wysyłane przez firmy DuPont, Pioneer, Dow AgroSciences
oraz Corteva Agriscience™ – dział rolniczy DowDuPont, proszę zaznaczyć kratkę poniżej.

            Wyrażam zgodę na dołączenie do programu Pioneer Business Club i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych. Chcę otrzymywać
informacje marketingowe o produktach i promocjach drogą elektroniczną, na udostępniony adres poczty elektronicznej i telefon komórkowy.

Dbamy o Państwa prywatność. Zbierane przez nas informacje umożliwiają identyfikację Państwa zainteresowań biznesowych, oferowanie produktów i usług, jednocześnie 
zapewniając Państwu odpowiedni komfort w trakcie kontaktów biznesowych.

Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje kontaktowe) będą przechowywane w wybranych miejscach znajdujących się przede 
wszystkim na terytorium Stanów Zjednoczonych. Informacje te będą używane przez firmy DuPont, Pioneer, Dow AgroSciences oraz Corteva Agriscience™ – dział rolniczy 
DowDuPont, podmioty z nimi powiązane, ich partnerów oraz wybrane osoby trzecie w innych krajach.

Dokument o naszej polityce prywatności można otrzymać od naszego przedstawiciela lub pobrać go ze strony internetowej www.corteva.pl/privacy-policy.html. Jeśli 
przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, wyrażają Państwo tym samym zgodę na postanowienia niniejszego oświadczenia o polityce prywatności.

Państwa dane będą przetwarzane przez cały okres prowadzenia działań marketingowych lub do momentu odwołania zgody na wysyłanie ich drogą elektroniczną.

data:  ................................................................................... podpis:  ...................................................................................

e-mail: tel.:

............................................................................................................................... ..............................................................................................................................................
Nazwa gospodarstwa Imię i nazwisko
............................................................. .............................................................
Kod pocztowy Poczta

..............................................................................................................................................
Adres

.................................................................................................... ..........................................................................
Telefon

Voucher
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Liczba worków  zaprawionych
standardowo MAXIM XL®

8O.OOO
nasion

BIG BAG
(36 x 8O.OOO nasion)

BIG BAG
(36 x 8O.OOO nasion)

8O.OOO
nasion

Mesurol ® - zarejestrowane marki firmy Bayer MAXIM XL ® - zarejestrowana marka firmy Syngenta.

Liczba worków  zaprawionych
dodatkowo Mesurol®

Zamów juz teraz 14 jednostek 80.000 nasion wybranych odmian Pioneer®, a piętnasty worek
dostaniesz gratist (lub 1 BIG BAG + 2 jednostki 80 tys. nasion). 
Maksymalna wielkość zamówienia, do którego przysługuje jednostka gratis to 140 opakowań 80.000 nasion
lub 4 BIG BAG. (maksymalnie można otrzymać 10 jednostek gratis. Regulamin promocji dostępny jest na 
stronie www.pioneer.com oraz u komisantów i promotorów firmy DuPont Pioneer. Oferta dotyczy wybranych 
odmian i jest ważna do wyczerpania zapasów.

Zamówienie proszę przekazać dystrybutorowi lub promotorowi DuPont Pioneer

Odmiana kukurydzy Pioneer®

Liczba gratisów

Jeśli nie jesteś członkiem PBC - zarejestruj się teraz!

E-mail
...........................................................................................
Powierzchnia gospodarstwa

............................................................
Powierzchnia łąk

............................................................
Powierzchnia rzepaku

.........................................
Bydło mięsne szt.

.........................................
Krowy mleczne szt.

...........................................
Trzoda chlewna szt.

.................................................................................................................................................
Powierzchnia kukurydzy na ziarno

.......................................................................................
Powierzchnia kukurydzy na kiszonkę

+14 1


