BÉRSZÁRÍTÁSI, BÉRTÁROLÁSI, BETAKARÍTÁSI FELTÉTELEK 2018:
KURUCZ AGRO KFT. - KURUCZ FARM KFT. - PIG-TRADE KFT.
TISZTELT TERMELŐK, PARTNEREK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kurucz Agro Kft., a Kurucz Farm Kft. és a Pig-Trade
Kft. megkezdte 2018-as gabona bérszárítási, bértárolási, betakarítási akcióját.
SZOLGÁLTATÁSI ÁRAINK:
BÉRSZÁRÍTÁS:
szárítási díj: 70 Ft+ ÁFA /víz kg
rostálási díj: 120Ft + ÁFA/q
szemétlevonás: min.2%, mintavétel alapján
szárítás, vízlevonás: 13,5%-ig
BÉRTÁROLÁS:
tárolási díj: 10Ft + ÁFA/nap/t
be-, kitárolási díj: 50 / 70 Ft +ÁFA/q (kukorica / napraforgó)
tartósítási díj (Bayer K-Obiollal): 250Ft + ÁFA/t (megállapodás alapján)
gázosítási díj: 250Ft + ÁFA/t (szükség esetén)
áttárolási/forgatási díj: 100Ft + ÁFA/q (szükség esetén)
a mérlegelést és az adminisztrációt a tárolási költség tartalmazza.
FIZETÉS:
A bérszárítási díjat az adott tétel feldolgozása után, 15 napon belül, szolgáltató számlája alapján.
A bértárolási díjat minden hónapot követő 10.-éig, a kitárolási díjat kitárolás után, 15 napon belül, szolgáltató
számlája alapján.
A szolgáltatási díjakat lehetőség van terménnyel kifizetni.
MINŐSÉGI PARAMÉTEREK:
Betegségektől, kórokozóktól és idegen anyagtól mentes, a hatályos magyar szabványnak megfelelő, toxinmentes,
kombájntiszta terményt tudunk átvenni, a minőség maradéktalan fenntarthatóságának érdekében.
BETAKARÍTÁSI DÍJAINK:
Betakarítás szecskázó adapterrel: 23.000Ft + ÁFA/ha (nedves betakarítás vagy 10t/ha termés felett),
21.000Ft + ÁFA (10t/ha termés alatt)
Betakarítás lánctalpas kombájnnal: 100ha alatt 50.000Ft/ha, 100 ha felett 40.000Ft/ha
Vontatás: 10.000Ft + ÁFA/óra
Szállítási díjak:
0-20km 120 / 150 Ft/q (kukorica,búza / napraforgó), 20-50km 150 / 180 Ft/q (kukorica,búza / napraforgó),
50km- 350 Ft + ÁFA/guruló km + útdíj
A folyamatosan változó üzemanyagárak miatt a szolgáltatási díjak változtatásának a jogát fenntartjuk.
Érdeklődni lehet munkaidőben: Ebes, Rákóczi u.47.sz. alatt, vagy telefonon:
06-30-521-7310 – Nagy Tamás - felvásárlás
06-30-623-8169 - Lukács Máté - aratás ütemezés
06-30-965-0925 - Szabó Lajos - aratás ütemezés
06-30-338-1402 - Tóth Sándor - átvétel, mérlegelés (Ebes)
06-30-419-3427 – Farkas András – átvétel, mérlegelés (Füzesgarmat)
Érvényes: 2018. augusztus 16.-től visszavonásig.

FONTOS TUDNIVALÓ: Csak GMSZ ( Genetikailag Módosított Szervezet, angolul
GMO) mentes kukoricát dolgozunk fel, és arról, hogy a termény GMO mentes, a
termelőtől írásbeli nyilatkozatot kérünk.

