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„ЗРНО по ЗРНО“ бонус Програм

• Могућност учешћа у бонус Програму остварују сва физичка лица која имају регистрована пољопривредна 
газдинства на територији Републике Србије (у даљем тексту Регистровано Пољопривредно Газдинство - РПГ) у 
2017. години и која доставе уредно попуњену и потписану приступницу и потребна документа, најкасније до 
15.09.2017. године.

• Куповином једног или више производа обухваћених бонус Програмом, РПГ остварује могућност сакупљања 
бонус бодова.

• Бонус Програм обухвата утврђене производе („ЗРНО по ЗРНО“ производи на страни бр. 3) који су прометовани 
на територији Републике Србије у периоду 01.01.2017. до 15.09.2017. године.

• Програмски еквивалент бонус бодова су „зрна“, по принципу 1 бод = 1 зрно. Списак као и број зрна за сваки 
појединачни производ обухваћен бонус Програмом је приказан у табели на страни бр. 3.

• Динарска противвредност једног „зрна“ је 50 динара.

• Учесници бонус Програма могу пријавити број сакупљених зрна и искористити своје бонусе на следећи начин:
Обрачунски период траје до 15.09.2017. године године. Бонус ће се обрачунати на основу свих рачуна и 
спецификација послатих до 15.09.2017. године. Баjер д.о.о. ће писаним путем на адресу обавестити купце о броју 
сакупљених “зрна” до 01.10.2017. године, односно најкасније у року од десет радних дана од пријема докумената.
Од датума пријема обавештења о обрачунатом бонусу, а најкасније до 15.10.2017. године, учесници имају 
могућност пријаве жалби на телефон 011 20 70 262. Након провере свих неопходних докумената и истека рока 
за жалбу, Баjер д.о.о. шаље остварени бонус на адресе учесника који су испунили услове бонус Програма.

• Вредност прикупљених „зрна“ се не може исплатити новцем већ само програмом предвиђеним начинима 
реализације, коришћењем картица/ваучера изабраних добављача – партнера, који се могу реализовати само у 
роби. Такође, посебни услови коришћења картица/ваучера (укључујући ту али не ограничавајући се на рок и 
место за реализацију картица/ваучера, робу која се може преузети, могућности замене картица/ваучера, 
ризика губитка картица/ваучера) утврђују се према појединачним условима партнера, доступним на упит.

• Учесник бонус Програма има на располагању четири начина реализације оствареног бонуса:
1. Путем “pre-paid” картица на продајним местима НИС-а
2. Путем вредносних бонова на продајним местима Roda, IDEA, Mercator
3. Путем вредносног писма на продајним местима Sport Vision 
4. Путем вредносних ваучера за куповину Trimble GPS опреме за пољопривреду који се могу купити у седишту 

фирме Livona d.o.o., Бежанијских илегалаца 8, 11070 Београд

• Могућност учешћа РПГ-а у бонус Програму и остварење бонуса није преносиво на друга лица или РПГ-ове. 
Такође, учешћем у бонус Програму "Зрно по зрно" исцрпљује се могућност учешћа, по основу документоване 
куповине производа, у другим сличним програмима Баjер д.о.о

• Баjер д.о.о. задржава право да у сваком тренутку додатно провери идентитет власника РПГ и испуњеност 
Програмом утврђених правила, као и да према сопственој процени искључи из учешћа у бонус Програму било 
ког РПГ-а, без посебног образложења. Баjер д.о.о. задржава право да у свако доба измени правила овог бонус 
Програма, о чему благовремено обавештава објавом на сајту www.cropscience.bayer.rs

Потребна документа како би РПГ остварило могућност учешћа у бонус Програму:
1. Уредно попуњена и потписана приступница (на страни број 4),
2. Извод из регистра пољопривредних газдинстава-подаци о пољопривредном газдинству (доказ о активном 

статусу газдинства за 2017. годину) - фотокопија,
3. Докази о куповини Баjер производа обухваћених бонус Програмом (оригинал или фотокопија фискалног 

рачуна са потписом власника РПГ-а),
4. Попуњена и потписана спецификација (на страни број 4) у којој учесник треба да наведе укупан број рачуна 

које шаље  као и начин на који жели да реализује остварени бонус,
5. Документа послата поштом уважаваће се само ако су послата са повратницом.
 

Приступница и додатни документи се могу доставити поштом на адресу Баjер д.о.о. Омладинских 
бригада 88б, 11070 Нови Београд или скенирати и послати на Еmail zrnopozrno@bayer.com.

Услови учешћа и правила бонус Програма:



„ЗРНО по ЗРНО“ производи

Назив производа
Adengo
Adengo
Adengo
Basta
Biscaya
Capreno
Capreno
Cello
Cello
Cerone
Decis 2,5 EC
Decis 2,5 EC 
Decis Expert
Equip
Equip
Falcon
Folicur
Furore Super
Hussar Evolution 
Laudis
Laudis
Laudis Equip Komplet (LEK)*
Maister OD
Merlin Flexx
Merlin Flexx
Monsoon Active
Monsoon Active
PaketPlus Mali* 
PaketPlus Veliki*
Proline star
Prosaro
Prosaro
Proteus
Sekator OD
Sekator OD
Sencor plus
Betanal AM 11 New
Betanal AM 11 New
Betanal Expert
Betanal Expert
Betanal maxxPro
Betanal maxxPro
Propulse
Sphere
Zantara
Zantara

Паковање
0,2 l
1 l
5 l
1 l
3 l
1 l
5 l
1 l
5 l
1 l

0,1 l
1 l
5 l
1 l

10 l
5 l
5 l
1 l
1 l
1 l
5 l

10 l, 5 l и 1 l
5 l
1 l
5 l
1 l
5 l

1 l и 0,3 l
5  l и 1 l

10 l
1 l

15 l
1 l

0,15 l
1 l
1 l
1 l
5 l
1 l
5 l
1 l
5 l
1 l
1 l
1 l
5 l

БРОЈ ЗРНА по литри производа
3,0
2,9
2,7
0,3
1,7
2,2
2,1
0,7
0,7
0,4
1,1
0,7
1,8
0,5
0,4
1,0
0,7
0,4
1,0
0,7
0,7
7,6
0,6
2,0
2,0
0,8
0,8
1,8

16,5
1,0
0,8
0,8
0,7
3,1
2,6
0,6
0,5
0,5
0,8
0,8
0,6
0,6
0,9
1,9
1,0
0,9

* Бонус за ове производе се обрачунава на бази пакета производа

1 ЗРНО = 50 динара
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Путем вредносног писма на продајним местима
Sport Vision широм Србије

Контакт за учеснике бонус Програма „ЗРНО по ЗРНО“:
Баjер д.о.о.
Омладинских бригада 88б
11070 Нови Београд
Тел: 011 20 70 262
www.cropscience.bayer.rs           

Учесници бонус Програма имају на располагању
четири начина да реализују остварени бонус:

Путем “pre-paid” картица на
НИС продајним местима
широм Србије

Путем вредносних бонова на продајним местима
Roda, IDEA, Mercator

Путем вредносних ваучера за куповину Trimble GPS опреме
за пољопривреду који се могу купити у седишту фирме
Livona d.o.o., Бежанијских илегалаца 8, 11070 Београд

Trimble GPS опрема за пољопривреду



Приступница
за учешће у „ЗРНО по ЗРНО“ бонус Програму Баjер д.о.о.

Могућност учешћа у бонус Програму остварују сва физичка лица која имају регистрована пољопривредна 
газдинства на територији Републике Србије (Регистровано Пољопривредно Газдинство - РПГ) у 2017. години и 
доставе уредно попуњену и потписану приступницу и потребна документа, најкасније до 15.09.2017. године. Бонус 
Програм омогућава да куповином једног или више производа обухваћених бонус Програмом, РПГ прикупи бонус 
бодове које може реализовати на један од четири понуђена начина: путем “pre-paid” картице на НИС продајним 
местима, путем вредносних бонова на продајним местима Roda, IDEA, Mercator, путем вредносног писма на 
продајним местима Sport Vision и Путем вредносних ваучера за куповину Trimble GPS опреме за пољопривреду 
који се могу купити у седишту фирме Livona d.o.o., Бежанијских илегалаца 8, 11070 Београд. Детаљна Правила и 
услови бонус Програма могу се прочитати и на www.cropscience.bayer.rs

Лични подаци носиоца пољопривредног газдинства:

Име и презиме

Контакт адреса

Email

Број мобилног телефона

Својеручни потпис и датум

Потписом на овој пријави потврђујем своју жељу да учествујем у бонус Програму „ЗРНО по ЗРНО“ као и да сам 
упознат и сагласан са условима за учешће истакнутим овде, као и на сајту www.cropscience.bayer.rs.

Такође, својим потписом потврђујем да личне податке, које дајем добровољно (у овој приступници и достављањем 
извода РПГ), Баjер д.о.о. Омладинских бригада 88б, Београд и његова повезана лица, могу прикупљати, 
размењивати и обрађивати и преносити трећим лицима, са сврхом мог учешћа у бонус Програму, са сврхом 
омогућавања/коришћења погодности из бонус Програма као и у сврхе оглашавања, обавештавања о производима 
Баjер и маркетиншким акцијама.

Упознат сам са правом на приступ мојим личним подацима, на њихово кориговање и пренос, са правом за случај 
недозвољене обраде и правом да свој пристанак на обраду личних података опозовем чиме престаје обрада и 
коришћење мојих података али и могућност учешћа у бонус Програму.

Такође, упознат сам да могу одбити да се моји подаци користе за пријем оглашавања, обавештавања о 
производима Баjер и маркетиншким акцијама путем маил-а или телефоном позивом на број 011 20 70 262 чиме се 
не утиче на моје право учешћа у бонус Програму и остварење бонуса.



Име и презиме Укупан број рачуна
достављам                             рачун-а и изјашњавам се да желим

да искористим своје бонус бодове на један од четири начина:
(заокружити број)

Ja,

Спецификација
за учешће у „ЗРНО по ЗРНО“ бонус Програму Баjер д.о.о.
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1. Путем “pre-paid” картице на НИС продајним местима

2. Путем вредносних бонова на продајним местима Roda, IDEA, Mercator

3. Путем вредносног писма на продајним местима Sport Vision

4. Путем вредносних ваучера за куповину Trimble GPS опреме за пољопривреду који се могу
    купити у седишту фирме Livona d.o.o., Бежанијских илегалаца 8, 11070 Београд

 


