
 

 

Vásároljon  

3 zsák tetszőleges Osmocote, Peters vagy Universol műtrágyát,  

és ingyenes, mindenre kiterjedő, teljes vízanalízist  
és táplálási javaslatot kap! 

 

 

Vízanalízis megrendelőlap 

 

Megrendelő: 

 

Név: ………………………………………………………………………………………….. 

Cím: ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………... 

Telefon: ………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………….. 

 

Termesztett kultúra, amire a táplálási javaslatot kérem: …………………………………….. 

Vízanalízis ára 7000,- Ft/db + ÁFA, melyet az akció keretén belül történő vásárlás esetén visszatérítünk 

Önnek. 

 

………………………………………. 

megrendelő aláírása 
Az Akció részletei: 

Az akció 2013. november 15-től visszavonásig érvényes. 

A műtrágya vásárlására vízanalízistől számított 1 hónapig van lehetősége. 

A vízmintát a Prenor Kft. szombathelyi vagy szigetszentmiklósi telephelyén adhatja le, valamint személyesen átadhatja a PRENOR vagy 

az Everris szaktanácsadóinak, vagy küldje el közvetlenül a vizsgálatot végző laboratóriumnak.  

Vízminta leadható:  

 Szombathely, Béke tér 1.   

 Szigetszentmiklós, Csepeli út hrsz 0173/59-62,  

 Szaktanácsadók: -      Mágori Tibor: 20/536 9800 

-  Szerdahelyi Vilmos  20/956 0042 

- Mayerhoffer Attila  30/396 1252 

- Gócza Szabolcs  30/525 9429 

 Laboratórium: Erdősné Kühn Teréz, (6500 Baja Mészöly Gy. 30.) 

 

Amennyiben a vízminta leadása megelőzte a műtrágya vásárlást, a vízanalízisről számlát küldünk. A megrendelő a vízanalízis költségéről 

kiállított számlát köteles kifizetni. Amennyiben a vízanalízist követően 3 zsák tetszőleges (Osmocote, Peters vagy Universol) műtrágyát 

vásárol, és vásárláskor a vízanalízis-számlát bemutatja, a műtrágya-számlában a vízanalízis költségét jóváírjuk. Webáruházunkban történő 

vásárlás esetén a megjegyzés rovatban hivatkozzon a vízanalízis számlaszámára, hogy jóváírhassuk. 

A vízanalízis költségének jóváírására csak a Prenor Kft-nél történő vásárlás esetén van lehetőség (9700 Szombathely, Béke tér 1. vagy 

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út hrsz 0173/59-62, vagy webáruházunkban: www.prenor.eu/scottsshop). Webáruházunkon keresztül 

küldött megrendelés esetén a házhozszállítás költségét a PRENOR Kft. átvállalja. 

Az akció csak a “Vízanalízis  megrendelőlap”-on megrendelt, Erdősné Kühn Teréz, (6500 Baja Mészöly Gy. 30. ) laboratóriumában  

elvégzett vízanalízisekre vonatkozik (a megrendelőlap letölthető a www.prenor.eu, weboldalról). 

Az akcióban kizárólag az Osmocote, Peters és Universol műtrágyák vesznek részt. 

A kedvezmény csak 3 zsák műtrágya egyszerre történő vásárlása esetén érvényes 

A KUPON készpénzre nem váltható, és a kiállítást követő egy hónapig érvényes.  

Az akció egy vízmintára érvényes. 

Laboratóriumi vízvizsgálatra alkalmas vízminta: a szokásos öntözővizével töltsön meg színültig (légbuborékmentesen!) egy tiszta, 0,5-1 

literes palackot, és zárja le. 

http://www.prenor.eu/scottsshop

