ROPPANTOTT KUKORICA ÁTVÉTEL FELVÁSÁRLÁSI FELTÉTELEI 2018:
KURUCZ AGRO KFT. - KURUCZ FARM KFT. - PIG-TRADE KFT.

TISZTELT TERMELŐK, PARTNEREK!
A Kurucz Agro Kft., a Kurucz Farm Kft. és a Pig-Trade Kft. megkezdte
a 2018-es roppantott kukorica felvásárlását a következő feltételekkel:
Ár:
Az ár kialakításánál a Agrifirm Magyarország zRt. – Kaba, a Nagisz zRt. – Nádudvar és a Nagyhegyesi Takarmány
Kft. – Nagyhegyes 2018.év 9.-42. heti átlagárát vesszük figyelembe. A három gazdálkodó szervezet 4 heti, a hét közepén lekérdezett – takarmány minőségű kukorica átlag ára adja a kukorica átvételi árát. Amennyiben
a kezdő héten még nincs felvásárlás a fenti szervezeteknél, akkor a figyelendő hetek értelemszerűen
csúsznak. Végleges ár kialakítása: A négy figyelembe veendő hét végén, de leghamarabb október 30.-án.
Fizetés:
Már a beszállításkor nyilatkozni kell, hogy a fizetést 2019.február és június közt melyik hónapban kérik.
A halasztott fizetés után a továbbiakban meghatározott mértékkel növelt árat fizetünk, a halasztott
időszakra visszaszámolva. A fizetés ütemezését minden esetben Nagy Sándornéval szükséges egyeztetni a 06-30419-4580-as mobil telefonszámon, munkaidőben. Az esetleges félre értések elkerülése végett kérjük
beszállítóinkat, hogy a beszállítás előtt egyeztessék le a fizetési ütemezést.
Halasztott fizetés esetén az alapár a következő mértékben nő:
Nettó
5.000.000Ft alatt – évi 2%
5.000.000Ft felett – évi 2,5%.
Az alapár sávos értéknövekménye 2018.november 01- től számítandó.
Fizető súly a beszállított mennyiségből, levonások:
Szemétlevonás: 2%
Víztartalom levonása: 13,5%-ig
Szárítási költség: nincs
Rostálási költség: nincs
A szárítási és a rostálási költség részbeni ellentételezésére levonásra kerül a végleges árból 300Ft/q.
Minőségi paraméterek:
Átvételi nedvesség tartalom: 28-34%
Betegségektől, kórokozóktól, toxinoktól és idegen anyagtól mentes, a hatályos magyar szabványnak megfelelő,
Magyarországon termett, kombájntiszta termény. Az árunak meg kell felelnie az MSZ-12540-98. sz. szabványban
foglaltaknak.
Szolgáltatási díjaink:
•
•
•

Betakarítás szecskázó adapterrel: 23.000Ft/ha
Vontatás: 10.000Ft/óra
Szállítási díjak:
0-20km 120 Ft/q
20-50km 150Ft/q
50km- 350Ft/guruló km
+útdíj
A folyamatosan változó üzemanyagárak miatt a szolgáltatási díjak változtatásának a jogát fenntartjuk.
Az ajánlatban szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Érdeklődni lehet munkaidőben: Ebes, Rákóczi u.47.sz. alatt, vagy telefonon az alábbi elérhetőségeken:
06-30-521-7310 - Nagy Tamás - felvásárlás vezető
06-30-965-0925 - Szabó Lajos / 06-30-623-8169 – Lukács Máté - aratás ütemezés
06-30-338-1402 - Tóth Sándor Ebes / 06-30-419-3427 Farkas András Füzesgyarmat - átvétel, mérlegelés
06-30-419-4580 - Nagy Sándorné - pénzügyi ütemezés
06-52-366-036 – Iroda - általános információ

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

