NEXT Farming OFFICE Gazdálkodj precíziósan csomag
NEXT GIS OFFICE modul
NEXT Precíziós gazdálkodás OFFICE modul
NEXT Bordcomputer OFFICE modul
(John Deere vagy ISO vagy Trimble/CNH)
TalkingFields alaptérkép 200 ha területre
Service XXL (Helyszíni konzultáció 3 alkalommal)
Egy év teljeskörű szoftvertámogatás
(programmfrissítések és support)

Akciós ár:

Listaár:

1.250.000 HUF

1.750.000 HUF

Kérjük küldje vissza a kitöltött űrlapot e-mailben az info@farmfacts.hu címre vagy faxon a +36 82 999 282 számra
vagy hívja fel Dr. Gyódi Pétert a +36 30 99 38 998 telefonszámon.

Megrendelem a NEXT Farming OFFICE Gazdálkodj precíziósan csomagot
a kedvezményes 1.250.000 HUF + ÁFA áron legkésőbb 2019.07.31.
beérkezési időponttal. A kedvezményes árú csomag 1.000 ha földterület precíziós kezelését biztosítja. Amennyiben Ön lényegesen kevesebb
vagy több területen gazdálkodik precíziósan, úgy kérjük ezt jelezze és
az ár ennek függvényében változhat.

Kapcsolattartó *:
IRSZ, helység *:
Utca, házszám *:

Kérem keressenek fel személyesen
Időpont:

vezetékes telefon

Telefon, e-mail:

mobiltelefon

Fax:

telefax

Terület (hektár):
* Kötelező mező

Használhatjuk az Ön címét reklám célokra. Amennyiben Ön az E-mail címét
is megadta, úgy, azt is használhatjuk arra, hogy a FarmFacts Hungary Kft. termékeiről és szolgáltatásairól tájékoztassuk. Az Ön adatainak ilyen célú használatátára vonatkozó engedélyét bármikor visszavonhatja, anélkül, hogy az adatközlés normál költségén kívűl Önt bármi is terhelné. Elérhetőségek: FarmFacts
Hungary Kft., H-7400 Kaposvár, Roboz I. u. 7 vagy info@farmfacts.hu.
Adatvédelmi tájékoztató/ÁSZF
A FarmFacts Hungary Kft. teljesíti az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)
előírásait. Adatvédelmi tájékoztatónkat megtalálja a nextfarming.hu/adatvedelmi-tajekoztatoja weboldalon.
Szolgáltatásaink igénybevételének feltételeit cégünk Általános Szerződési
Feltételei (ÁSZF) tartalmazza, melyet a nextfarming.hu/aszf weboldalon tud
megtekinteni.

FarmFacts Hungary Kft.
H-7400 Kaposvár
Roboz I. u. 7
Tel. +36 30 993 8998
Fax +36 82 999 282
info@farmfacts.hu

Kérem hívjanak fel telefonon

Hozzájárulás személyes adatok rögzítéséhez, tárolásához és marketing
célú felhasználásához.
Ezennel hozzájárulok, hogy a FarmFacts Hungary Kft. a következő csatornákon aktuális információkat juttasson el hozzám új termékekkel, szolgáltatásokkal és rendezvényekkel kapcsolatban:

Cégnév *:

Hely, dátum

További információt szeretnék kapni:

Hírlevél
rendezvények
oktatás
ajánlatok
szoftver, termékek és szolgáltatások
Ön a fenti hozzájárulását a különböző kommunikációs csatornák használatáról
marketing célra bármikor visszavonhatja az info@farmfacts.hu e-mail címen,
vagy a FarmFacts Hungary Kft. H-7400 Kaposvár Roboz I. u. 7 címre küldött
levélben. Ez nem érinti azt a jogszabály által biztosított lehetőséget, hogy postai úton marketing célú információt juttassunk el Önnek. Amennyiben postai
úton sem kíván többé marketing célú információt kapni, akkor lehetősége van
teljes körű ellentmondással élni, melynek érdekében kérjük forduljon a fenti
elérhetőségek valamelyikéhez.

Aláírás

A NEXT Farming márkanév tulajdonosa:

A felsorolt árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.

