
Cennik sprzedaży inokulantów do zakiszania pasz 
objętościowych w sezonie 2017 
Ceny i rabaty obowiązują w sezonie sprzedaży od 01.12.2016 do 30.11.2017. 
Komisanci są zobowiązani do stosowania poniższych cen, rabatów i dopłat na fakturach dla końcowych odbiorców. 

Najnowsza Technologia FT z dodatkowym rozkładem włókna 
 

 Inokulant do zakiszania całych roślin kukurydzy, CCM, KWZK i LKS.  
Dzięki zastosowanej technologii trawienia włókna, w trakcie procesu zakiszania następuje 
rozdzielenie połączeń ligninowych i uwolnienie niedostępnej inaczej energii. 

 Inokulant do zakiszania mieszanek traw i roślin motylkowych oraz mieszanek zbo żowych i GPS. 
Dzięki zastosowanej technologii trawienia włókna w trakcie procesu zakiszania następuje 
rozdzielenie połączeń ligninowych i uwolnienie niedostępnej inaczej energii.  

 Inokulant do zakiszania roślin przeznaczonych jako surowiec do produkcji biogazu.  
Dzięki zastosowanej technologii trawienia włókna, powstający w trakcie procesu zakiszania enzym 
feruloesteraza uwalnia niedostępną inaczej energię, zwiększając produkcję metanu.  

 
 

 

1. CENY NETTO  
 

Produkt Roślina do zakiszania 
Cena 

PLN/ but. a 500 ml 
Cena 

PLN/ but. a 2.500 ml 

Ilość materiału do zakiszania 50 t 250 t 

 Kukurydza - biogaz 360,00 1.800,00 

 Kukurydza 360,00 1.800,00 

PIONEER® 11C33 Kukurydza 230,00 1.150,00 

 Trawy, GPS, Lucerna 360,00 1.800,00 

PIONEER® 1188 Trawy 230,00 1.150,00 

PIONEER® 11G22 Trawy 230,00 1.150,00 

PIONEER® 11H50 Lucerna 230,00 1.150,00 

PIONEER® 11A44 Stabilizator 230,00 1.150,00 
  

2. PROMOCJA 10+1  

 

3. BRAND BONUS DLA CZŁONKÓW PIONEER BUSINESS CLUB (PBC) 
 PIONEER BUSINESS CLUB (PBC) jest otwarty dla wszystkich, którzy dokonują zakupów produktów marki Pioneer® 

i wypełnili lub wypełnią deklarację członkostwa. Członkowie klubu, którzy zakupią w sezonie 2017 produkty marki Pioneer® 
za ogólną wartość ponad 10.000,00 PLN, skorzystają z systemu rabatowego. Szczegóły u komisantów i promotorów. 

 

 
 

4. TERMIN ZAPŁATY 
Ostateczny termin płatności wszystkich faktur upływa 30.11.2017. Opóźnione zapłaty będą obciążone odsetkami. 
 

5. RABAT ZA TERMIN ZAPŁATY  
 

Termin zapłaty do komisanta % rabatu* 

 3 7102.90.51
*% rabatu do każdej zapłaconej kwoty brutto do komisanta w w/w terminach.
 
Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw zostaną dokonane zgodnie z ogólnymi warunkami sprzedaży i dostaw 
opisanymi na odwrocie. 
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NOWOŚĆ: Zamów już teraz 10 butelek 500 ml wybranych inokulantów marki Pioneer  , a jedenastą butelkę 500 ml 
dostaniesz gratis (albo 2 butelki 2 500 ml + 1 butelka 500 ml gratis). Oferta bez limitu wielkości zamówienia. 
Regulamin promocji dostępny na www.pioneer.com oraz u komisantów i promotorów firmy DuPont Pioneer.
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Zakres obowiązywania i zawarcia umowy
Niniejsze Warunki obowiązują dla wszystkich ofert, dostaw oraz dla związanych z nimi czynności prawnych  
spółki Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce ( Sprzedający), których 
przedmiotem są środki do zakiszania oraz produkty pokrewne.
Aktualne i przyszłe stosunki handlowe Sprzedającego będą określone wyłącznie przez niniejsze Ogólne
Warunki Sprzedaży i Dostaw, chyba ze strony poszczególnych transakcji uzgodnią inaczej.
Przy zawarciu umowy sprzedazy ( lub telefonicznie z zastrzeżeniem pisemnego potwierdzenia, treść pisma 
potwierdzającego staje się obowiązująca, o ile nie wyrazi bezzwłocznie sprzeciwu. Warunek zostanie 
umieszczony w piśmie potwierdzającym.

Dostawa
W przypadku sprzedaży towaru  z zastrzeżeniem terminu dostawy, Sprzedający nie jest zobowiązany do 
dostawy, o ile nie dysponuje on towarem, za co nie ponosi odpowiedzialności; Sprzedający jest jednak 
zobowiązany do bezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Kupującego na Piśmie.
Kupujący jest zobowiązany przyjąć dostawę częściową, o ile jest zainteresowany częściową realizacją 
umowy, chyba że Sprzedający jest odpowiedzialny za to, że doszło do dostawy częściowej. W takim 
przypadku Kupujący może żądać odszkodowania zamiast wykonania świadczenia w granicach rzeczywistej 
szkody. Kupujący może  odstąpić od umowy, jeżeli nie jest zainteresowany częściową realizacją umowy.
Przy uzgodnionej dostawie z określeniem ilości w formie ,, około’’, dostawa może wynosić 5% mniej lub 5% 
więcej uzgodnionej ilości. 

Terminy dostawy
Za datę dostawy towaru uważana jest data wysyłki towaru przez Sprzedającego. 
W przypadku uzgodnienia terminu lub okresu dostawy, Kupujący udzieli Sprzedającemu dyspozycji 
wysyłkowych bez wezwania najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych przed terminem lub początkiem okresu 
dostawy. Jeżeli dyspozycje wysyłkowe nie dotrą w terminie, Sprzedający może odstąpić od umowy i zażądać 
odszkodowania zamiast wykonania świadczenia dopiero wtedy jednak, gdy po wyznaczeniu Kupującemu 
terminu dodatkowego co najmniej 3 dni roboczych nie otrzyma dyspozycji wysyłkowych. Terminy i okresy 
dostawy zostaną przesunięte o termin dodatkowy. Postanowienie to dotyczy analogicznie dostawy 
częściowej, w sytuacji kiedy dyspozycje wysyłkowe dotyczą - wbrew porozumieniu - tylko części dostawy. 
Jeżeli termin dostawy określa się tylko według daty dnia, w którym Sprzedający  otrzymał dyspozycję 
wysyłkową, to w przypadkach wątpliwych uważa się za uzgodnioną dostawę szybką (punkt 3.5).
W razie uzgodnienia, że Kupujący powinien wysłać dyspozycje wysyłkowe w danym terminie lub okresie, 
obowiązują postanowienia punktu 3.2, z wyjątkiem pierwszego zdania. W razie braku takiego porozumienia 
Sprzedający powinien wyznaczyć Kupującemu początek i okres biegu terminu do złożenia dyspozycji 
wysyłkowej; wtedy obowiązywać będą postanowienia punktu 3.2 z wyjątkiem pierwszego zdania. 
Terminy dostaw winny być opatrzone klauzulami o następujących znaczeniach:
„natychmiast” - w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu dyspozycji wysyłkowych;
„szybko” - w ciągu 10 dni roboczych po otrzymaniu dyspozycji wysyłkowych;
„na początku miesiąca” - w okresie od 1 do 10 dnia miesiąca włącznie;
„w połowie miesiąca” - w okresie od 11 do 20 dnia miesiąca włącznie;
„na koniec miesiąca” - w okresie od 21dnia miesiąca do jego końca;
„na czas do wysiewu” - to jest najwcześniej w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu dyspozycji wysyłkowych.
Jeżeli Sprzedający nie wykona dostawy w terminie, Kupujący może wyznaczyć mu termin dodatkowy 
wynoszący co najmniej 3 dni robocze. W przypadku niewykonania dostawy przez Sprzedającego także w tym 
terminie, Kupujący może odstąpić od umowy lub zażądać odszkodowania zamiast wykonania świadczenia. 
Jeżeli Sprzedający wykona w terminie dodatkowym tylko część dostawy, Kupujący może taką dostawę 
częściową oddać do dyspozycji Sprzedającego, a także odmówić przyjęcia dalszych dostaw z tytułu umowy i 
zażądać odszkodowania zamiast wykonania świadczenia oraz odstąpić od umowy w całości, jeżeli nie jest 
zainteresowany częściową realizacją umowy.

Pakowanie /wysyłka
Materiał do zakiszania  jest pakowany w sposób stosowany zwyczajowo w handlu.
Wysyłka  od Sprzedającego do Kupującego następuje z uzgodnionego miejsca załadunku na koszt i ryzyko 
Kupującego. W przypadku braku uzgodnienia miejsce załadunku wyznacza Sprzedający. 
Sprzedający wybiera sposób wysyłki o ile Kupujący nie udzielił szczególnej instrukcji.
W przypadku wykonywania transportu przez Sprzedającego we własnym zakresie ryzyko przechodzi na 
Kupującego z chwilą odbioru towaru. 

Własciwości
O ile nie uzgodniono inaczej na pismie, towary dostarczane będą zgodnie z deklaracją odnośnie składu i ilości 
żywych bakterii na etykiecie, Jakiekolwiek wypowiedzi reklamowe wykraczające poza te deklaracje lub opisy 
osób trzecich nie są miarodajne dla uzgodnionych właściwości towaru. Sprzedający jest uprawniony do 
zmiany składu towaru, także bez informowania Kupującego, o ile w wyniku działania nienaruszone zostaną 
czynniki określające wartość towarów. 
Dzięki wyprodukowanym przez Sprzedającego środkom do zakiszania przy ich stosowaniu zgodnie z intrukcją 
użytkowania, ew. zgodnie z warunkami działania opisanyi na opakowaniu, może zostać osiągnięty wyłącznie 
jeden lub kilka z poniższych rezultatów:
- poprawa przebiegu fermentacji,
- poprawa stabilności aerobowej
- poprawa wartości paszowej i wydajności zwierzęcej
- podwyższenie strawności
Rodzaj rezultatów osiąganych w każdym przypadku zależy od produktu
UWAGA: Żaden z oferowanych przez Sprzedającego środków do zakiszania nie jest odpowiedni do 
całkowitego zapobieżenia powstawaniu pleśni lub grzyba w silosie.
W przypadku niewykazania przez środki do zakiszania uzgodnionych właściwości, Kupującemu przysługują 
uprawnienia z tytułu gwarancji tylko w zakresie określonym w § 6. Żadna gwarancja, z której wynikają prawa 
wykraczające poza ten zakres, nie zostaje udzielona. Dodatkowe Porozumienie Stron w sprawie właściwości 
środka do zakiszania także nie uzasadnia odpowiedzialności, która nie jest uzależniona od winy. 

1. Gwarancja 
W przypadku wad, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający / Komisant, dokona on według własnego 
uznania ulepszenia towaru lub dostawy zastępczej. Sprzedający jest zobowiązany tylko do dwóch prób 
ulepszenia towaru. 
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nastepstwa wady, włącznie z zastępczym 
zakupem środków paszowych, o ile z punktu 6.6 nie wynika inaczej. Szkody wynikające z następstwa wady 
będą przy tym rekompensowane na podstawie odpowiedzialności z tytułu gwarancji tylko wtedy, gdy będą 
objęte zakresem gwarancji.
Sprzedający będzie doardzał w związku z dostawą towarów według najlepszej wiedzy, w oparciu o posiadane 
przez siebie informacje i doświadczenia. Stanowią one gwarancje określonych własciwości produktu tylko 
wtedy, gdy stosowne oświadczenie zostanie potwierdzone na pismie przez sprzedającego jako gwarancja. 
Przy stosowaniu towarów Kupujący odpowiada za przestrzeganie przepisów prawa i nakazów urzędowych.
W przypadku niepowodzenia w ulepszeniu towaru lub dostawie zastępczej, Kupujący może zażądaćm według 
własnego uznania, obniżenia wynagrodzenia lub odstąpić od umowy. Przy mało znaczącej wadzie Kupujący 
ma prawo tylko do zmniejszenia ceny. W przypadku gdy towar nie wykazuje przyrzeczonej właściwości, 
Kupujący może zażądać odszkodowania zamiast wykonania świadczenia.
O ile w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw nie ustalono inaczej, Sprzedający nie odpowiada za 
szkody, które na przykład, powstają na skutek nieprawidłowego dozowania, nieprawidłowego zastosowania 
środków do zakiszania ( w szczególności użycia do nieprawidłowego zakresu stosowania), niezachowania 
koniecznego okresu fermentacji, niewystarczającego zagęszczenia i/lub niewystarczającego przetrząsania 
kiszonki lub nieprawidłowego magazynowania.
Sprzedający ponosi nieograniczoną odpowiedzialność wyłącznie za szkody na ciele i zdrowiu, za działania 
umyślne i rażące niedbalstwo także swoich ustawowych reprezentantów i kadry kierowniczej, jak również za 
wady, które podstepnie przemilczał lub których nieobecność gwarantował. Odpowiedzialność Sprzedającego 
za działania umyślne i rażące niedbalstwo jego pozostałych pracowników ogranicza się do typowych i 
przewidywalnych szkód. Sprzedający odpowiada za lekkie niedbalstwo tylko wtedy, jeżeli zostanie naruszony 
ważny obowiązek umowny ( obowiązek kardynalny) w stopniu zagrażającym celowi umowy. 
Roszczenia Kupującego z tytułu wad przedawniają się po 12 miesiącach od przekazania towaru. 

Zastrzeżenia prawa własności, przewłaszczenie na zabezpieczenie 
Prawo własności do towaru przechodzi na Kupującego dopiero z chwilą uregulowania wszystkich 
wierzytelności Sprzedającego z tytułu dostawy środków do zakiszania i produktów pokrewnych, względnie do 
czasu realizacji wszystkich [czeków] i weksli przekazanych przez Sprzedającego. Umowa sprzedaży z 
zastrzeżeniem własności powinna być opatrzona datą pewną. Zapłaty gotówką, przelewy bankowe lub 
płatności czekiem, które nastąpiły za pomocą weksla wystawionego przez Sprzedającego i przyjętego przez 
Kupującego obowiazują jako uiszczone dopiero po ich realizacji przez trasata. Obróbka i przetwarzanie 
towaru z zastrzeżonym prawem własnosci następuje na zlecenie Sprzedającego bezpłatnie, jak również bez 
żadnego zobowiązania dla niego, a przetwarzany towar jest jego własnością w każdej chwili i na każdym 
etapie przetwarzania produktów. 
Przy przetwarzaniu produktu przez Kupującego wraz z innymi nienależącymi do Sprzedaującego towarami, 
Sprzedającemu przysługuje prawo współwłasności do nowej rzeczy w stosunku wartości rachunku  za towar z 
zastrzeżeniem własności do innych przetwarzanych towarów w momencie przetwarzania. Dla nowej rzeczy 
powstałej wskutek przetworzenia obowiązuje ten sam zapis co dla towaru z zastrzeżoną własnością. Nowa 
rzecz będzie uważana za towar z zastrzezoną własnością w myśl niniejszych warunków. 
Wierzytelność Kupującego z tytułu towaru z zastrzeżonym prawem własności zostają przelane na 
Sprzedającego w chwili zawarcia umowy celem zabezpieczenia wszystkich należności z tytułu stosunków 
handlowych.
Jeżeli wartość istniejących zabezpieczeń wierzytelności Sprzedającego ustanowionych zgodnie z ustepami 
powyżej przewyższa wartość jego wszystkich należności łącznie o więcej niz 10%, Sprzedający jest 
zobowiązany na żądanie Kupującego lub innych osób trzecich poszkodowanych przez zbyt wysokie 
zabezpieczenie Kupującego, do zwolnienia zabezpieczeń według uznania Sprzedającego. 
oapłaty Sprzedającemu.

Obowiązek zmniejszenia szkody
Kupujący musi podjąć wszelkie możliwe działania niezbędne do zmniejszenia szkody. Jeżeli udałoby się 
zapobibec szkodzie lub ją zmniejszyć, gdyby została ona zareklamowana natychmiast po ujawnieniu wady, 
należy uwzględnić tę okoliczność przy obliczaniu odszkodowania. 

Płatność
Miejscem dokonannia płatności jest siedziba firmy Sprzedającego.
O ile nie uzgodniono inaczej, faktury będą regulowane bez potrąceń w ciągu 10 dni od ich otrzymania. 
Sprzedający jest zobowiązany do przyjęcia weksli tylko w przypadku jednoznacznego uzgodnienia; weksle i 
[czeki] sa w każdym przypadku przyjmowane wyłącznie w celu zapłaty. Jeżeli Sprzedający wystawi 
Kupującemu przed lub w trakcie odbioruczeku weksel trasowany, to dopiero świadczenie trasata uwazane 
będzie jako wyrównaniue nalezności.
Jeżeli u Kupującego po zawarciu umowy sprzedaży nastąpi znaczne pogorszenie jego sytuacji majątkowej 
lub jego dochodów lub wystapi znaczne zagrożenie majątku, Sprzedający może zażądać natychmiastowej 
zapłaty wymagalnych należności z tytułu bieżących stosunków handlowych i uzależnić dalsze dostawy od 
wyznaczenia terminu przedpłat lub ustanowienia zabezpieczenia. Po upływie terminu Sprzedający ma prawo 
odstąpić od umowy i zażądać odszkodowania zamiast wykonania świadczenia. 
Kompensata z roszczeniami wzajemnymi innymi niż bezsporne lub prawomocnie stwierdzone jest 
niedopuszczalna.

Pozostałe postanowienia 
W przypadku, gdy jedno lub kilka postanowień niniejszych ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw jest lub 
stanie się nieważne, ważność pozostałych postanowień nie zostanie przez to naruszona.

Prawo stosowane, właściwość sądu
Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z 
niniejszej umowy jest sąd w Warszawie. 

Wersja: listopad 2006
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Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Środków do Zakiszania
Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, 

Oddział w Polsce


