
Rapšu akcijas norises noteikumi 

 

Vispārēja informācija: 

1. Rapša herbicīdu pārdošanas akcijas (turpmāk “Akcija”) rīkotājs ir SIA “BASF” (turpmāk “BASF SIA”) – BASF 
grupas uzņēmums, kura reģistrācijas adrese ir 33B Lambertu iela, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, 
Latvija, un akcijas mērķis ir BASF fungicīdu pārdošanas veicināšana Latvijas teritorijā. 
 

2. “Akcijā” aicinātas piedalīties visas Latvijas teritorijā strādājošās zemnieku saimniecības, kurās audzē eļļas 
rapsi ( turpmāk “Dalībnieks”). 
 

3. “Akcijas” norises termiņš 2020. gadā ir no 1. janvāra līdz 30. septembrim (turpmāk “Akcijas periods”). 
 

4. “Akcija” paredz, ka “Dalībnieks”, kas iegādājas vismaz vienu “Akcijas preču komplektu” 15 hektāriem: 
jebkuras BASF InVigor®  rapšu sēklas un jebkuru BASF rapšu herbicīdu vienā reizē, saņem 5 litrus  Caryx® 
par brīvu. Par katru “Akcijas preču komplektu” saņem 5 litrus  Caryx® par brīvu.   Skatīt vairāk punktā 5. 

 

Dalības nosacījumi: 

5. Lai piedalītos “Akcijā”, “Dalībniekam” jāiegādājas “Akcijas preču komplekts” 15 ha: jebkuras BASF InVigor® 

rapšu sēklas un jebkurš BASF rapšu herbicīds. 
5.1. “Akcija” attiecas uz InVigor® šķirnēm: 

 Vasaras rapsis: Brander, Builder, Performer, InV105, Whider CL, InV100 CL, InV110 CL, InV120 
CL  

 Ziemas rapsis: Fencer, InV1024, InV1030, InV1120, InV1130, InV1165, InV1170,  InV1166 CL, 
InV1266 CL 

5.2. “Akcija” attiecas uz BASF rapša herbicīdiem:  
 Butisan® Avant, Butisan® Kombi, Butisan® Star, Nimbus® Gold , Clamox® , Cleravo® 

  
5.3. Viens “Akcijas” komplekts sastāv no 5 maisiem InVigor® rapša sēklu, kas minētas punktā 4.1. un punktā 

4.2. minētā BASF rapša herbicīda (-iem) daudzuma 15 hektāriem atbilstoši reģistrētajai lietošanas 
devai.  
Zemāk norādīts herbicīda daudzums, gadījumā, ja visiem 15 hektāriem izvēlas 1 veida herbicīdu: 

Herbicīds 
Minimālā 
lietošanas 
deva l/ha 

Litri uz 15 ha, ne 
mazāk kā 

Butisan® Avant           2 30 

Butisan® Kombi            2,5 37,5 

Butisan® Star                2 30 

Nimbus® Gold              2 30 

Clamox®                                    1,5 22,5 

Cleravo®                                      0,8 12 



 

5.3.1. “Akcijas” herbicīda kopējo daudzumu 15 hektāriem var veidot vairāki preparāti -  nav jāizvēlas tikai 1 
herbicīds. 
 

6. “Akcija spēkā  pie “BASF SIA” izplatītājiem Latvijā, turpmāk “Pārdevējs”: 
 

LPKS “LATRAPS” Lietuvas iela 16A, Eleja, Latvija 

SIA “Baltic Agro” Bauskas iela 58A-13, Rīga, Latvija 

SIA “Elagro Trade” Rubeņu ceļš 46C, Jelgava, Latvija 

SIA “Linas Agro” “Baltijas Ceļš”, Cenu pag., Ozolnieku nov., Latvija 

SIA “Agrochema Latvia” “Agrocentrs”, Dzimtmisa, Iecavas nov., Latvija 
LPKS “Durbes grauds” 
 Celtnieku iela 1, Lieģi, Tadaiķu pag., Latvija 

LPKS “VAKS” Mūrmuižas iela 18, Valmiera, Latvija 
 

6.1. “Dalībnieks” var iegādāties “Akcijas produktu komplektu” pie jebkura “Pārdevēja”.   
6.2. “Akcijas” noteikumos paredzēto un nopelnīto Caryx® daudzumu nevar aizstāt ar vērtību naudā. 

 
7. Lai kvalificētos “Akcijai”, “Dalībniekam”  un “Pārdevējam”, pie kura iegādāts “Akcijas preču komplekts”, 

noformējot pirkuma darījumu, jāaizpilda “Rapšu akcijas reģistrācijas anketa”.  
7.1. Par katru “Akcijas” darījumu “Pārdevējam” jāiesniedz “BASF SIA” pilnībā aizpildīts “Rapšu akcijas 

reģistrācijas anketas” eksemplārs ne vēlāk kā līdz 15.10.2020.  
 

Personas dati: 

8. “BASF SIA” izmanto jebkurus dalībnieka sniegtus personas datus tikai “Akcijas” vajadzībām un saskaņā ar 
tiesību aktiem par personas datu aizsardzību. Papildu informācijai skatīt BASF privātuma politiku vietnē:  

https://www.agro.basf.lv/lv/Country-specific-1/special-pages/Disclaimer.html 
 

Dažādi: 

9. Piesakoties “Akcijai”, dalībnieki pieņem šos noteikumus. “BASF SIA” patur tiesības veikt grozījumus šajos 
noteikumos, uzņemoties pienākumu informēt par to potenciālos dalībniekus un tos, kas jau pieteikušies. 
 

10. “BASF SIA” neuzņemas saistības par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies “Akcijas” rezultātā (izņemot 
saistības, ko nosaka likums). 

11. “Dalībnieki” ir atbildīgi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai ekvivalentu nodokļu nomaksu, ja tie piemērojami 
par saņemtajām balvām. Attiecībās ar “BASF SIA” dalībnieki rīkojas kā uzņēmumi un nevis kā patērētāji.  

 
12. “BASF SIA” patur tiesības izlases kārtībā  izraudzīties “Dalībniekus” un pieprasīt  kā pierādījumu par “Akcijas” 

produktu iegādi uzrādīt darījumu apliecinošu pavadzīmi/rēķinu, saglabājot “Dalībniekam”  tiesības  aizsegt cenu 
informāciju.   

 
13. “Rapšu akcijas reģistrācijas anketa” ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa.  
14. Šī “Akcija” nedublējas ar citām “BASF SIA” 2020. gadā organizētajām akcijām. 
15. Uz “Akciju” attiecināmi Latvijas Republikā spēkā esošie likumi.  


