
Tavaszi STIHL X INTERMAG promóció csak az AltoTerránál 

 

HIVATALOS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 

 

1. Az Akció szervezője 

A „Tavaszi STIHL X INTERMAG promóció csak az AltoTerránál” elnevezésű promóció 

(továbbiakban: „Akció”) szervezője az AltoTerra Kft. (székhelye: 6000 Kecskemét, Halasi út 29. 

Adószám: 11373238-2-13) (továbbiakban: „Szervező”). 

 

2. Az Akció időtartama 

Az Akció 2020. március 2-ától 2020. március 31-éig tart. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Akció 

időtartamát megváltoztassa. 

 

3. Az Akcióban részvételre jogosultak 

Az Akcióban részt vehet bármely jogi személyiséggel rendelkező magánszemély (egyéni vállalkozó), 

betéti társaság (Bt.) és Korlátolt felelősségű társaság (Kft.). További feltétel, hogy az Akcióban 

résztvevő elfogadja a jelen Részvételi szabályzatot és teljesítse a részvétel feltételeit. Az Akcióban az a 

vásárló vehet részt, aki az 1. sz. melléklet szerinti vásárol Intermag terméket. 

 

1. sz. melléklet: 

 

 
Intermag termék megnevezése Mennyiség STIHL termék megnevezése 

TYTANIT 100 liter STIHL MSA erős 

akkumulátoros fűrész + 2 db 

erős akkumulátor (AP 300 S) + 

akkumulátor töltő 

PLONVIT 900 liter STIHL MSA erős 

akkumulátoros fűrész + 2 db 

erős akkumulátor (AP 300 S) + 

akkumulátor töltő 

MIKROVIT BORON TURBO 900 liter STIHL MSA erős 

akkumulátoros fűrész + 2 db 

erős akkumulátor (AP 300 S) + 

akkumulátor töltő 

TYTANIT 50 liter STIHL MSA 140 C-B 

akkumulátoros fűrész + 2 db 

akkumulátor + akkumulátor 

töltő 

PLONVIT 400 liter STIHL MSA 140 C-B 

akkumulátoros fűrész + 2 db 

akkumulátor + akkumulátor 

töltő 

MIKROVIT BORON TURBO 400 liter STIHL MSA 140 C-B 

akkumulátoros fűrész + 2 db 

akkumulátor + akkumulátor 

töltő 

 

Az a vásárló, aki a jelen Részvételi szabályzat szerinti Akcióban részt vesz, úgy tekintendő, hogy a 

részvétel tényével – minden további nyilatkozat elvárása nélkül – magára nézve kötelezőnek 

elfogadta a jelen Részvételi szabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A Részvételi szabályzat 

megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat sértő vásárlót kizárja 

az Akcióból. 

Érvényesség: 2020. március 2. – 2020. március 31. 

 



4. Az Akció menete 

 

Az Akcióban az a vásárló vehet részt, aki az 1. sz. melléklet szerinti vásárol Intermag terméket. 

Érvényesség: 2020. március 2. – 2020. március 31. 

 

5. Az Akcióban szereplő Intermag termékek 

 

TYTANIT ULTRAMIKROPHARMACY. A klorofill 

mennyiségét növeli a levelekben, ami fokozza a 

fotoszintézist és pozitívan befolyásolja a 

biomassza növekedését és a hozamot. Jelentősen 

javítja a beporzást és a generatív szervek 

(magvak, gyümölcsök) kialakulását. Jobb 

tápanyag- és vízfelvétel a talajból. Megerősíti a 

növény természetes 

ellenállóképességét a stresszhatásokkal szemben. 

Dózis (lomb): 0,2–0,4 l/ha 

PLONVIT Speciális mikroelem műtrágyák 

lombtrágyázáshoz. Annak ellenére, hogy a 

növények csak kis mennyiségben igénylik a 

mikroelemeket, mégis létfontosságúak, mivel 

ezek hiányában csökken a termésmennyiség és 

minőség. Ebből következik, hogy a 

lombtrágyázás fontos eleme a növénytermesztési 

technológiáknak. Dózis (lomb): 2 l/ha 

MIKROVIT BORON TURBO A MIKROVIT BORON TURBO a lehető 

leghatékonyabb bórforrás a növények számára. 

Az INT technológia teszi a MIKROVIT BORON 

TURBO-t különösen hatékonnyá. Az általános 

bór készítményekkel szemben a 

kisebb mennyiségű MIKROVIT BORON 

TURBO adagolása hatékonyan megszünteti és 

megelőzi a bórhiány kialakulását. Az 

INT technológiának köszönhetően még 

kedvezőtlen időjárási körülmények között is 

sikerült emelnünk a műtrágya hatékonyságát. 

Dózis (lomb): 0,15–1,2 l/ha 

 

 

6. Az Akcióban szereplő STIHL termékek 

 

Erős akkumulátoros fűrész MSA 200 C-B Akkumulátoros fűrész, még nagyobb 

teljesítménnyel, zajérzékeny területekre, zárt 

térben végzett fűrészelési munkákhoz. A 

speciálisan kifejlesztett PM3 fűrészlánc tökéletes 

vágási teljesítményt nyújt. Nagyon egyszerűen 

kezelhető. 

AP 300 S akkumulátor A STIHL PRO akkumulátoros rendszerrel 

kompatibilis. Rendkívül nagy teljesítményű 

lítium-ion akkumulátorok töltöttségi állapot 

kijelzővel (négy LED). 281 Wh akkumulátor 

energia. 

AL 500 expressz töltőkészülék STIHL töltőkészülék az AP 80, AP 115, AP 120, 

AP 160, AP 180, valamint AP 100, AP 200, AP 

300 akkumulátorok, és AR 900 háti akkumulátor 



töltéséhez. Robusztus kialakítás LED-es 

töltésjelzővel. 230 V, 50 Hz. Még nagyobb 

töltőáram, aktív hűtés. 

Akkumulátoros fűrész MSA 140 C-B Kivételesen könnyű akkumulátoros fűrész - 

kifejezetten ház körüli munkákra tervezve. 

Szerszám nélküli, gyors láncfeszítővel és 

QuickStop Super láncfékkel szerelve. 1/4” PM3 

fűrészlánc a szép vágási felületért és a jó 

vágásteljesítményért. A zajszint annyira 

alacsony, hogy hallásvédő használatára nincs is 

szükség. 

AK 30 akkumulátor Lítium-ion akkumulátor a COMPACT család 

gépeihez, még nagyobb kapacitással. A működési 

idő a gép és felhasználási körülmények 

függvényében változik. LED töltésjelzővel 

rendelkezik. Tölthető az alábbi 

töltőkészülékekkel: AL 101, AL 100, AL 300 és 

AL 500. 

AL 101 akkumulátor töltőkészülék Univerzális töltőkészülék a COMPACT és PRO 

akkumulátoros családhoz. LED állapotjelzővel és 

tépőzáras kábelrögzítővel. Tároláshoz a falra 

akasztható. 

 

 

7. Tájékoztató 

 

A szavatossággal kapcsolatos észrevételeikkel az AltoTerra Kft. 6000 Kecskemét, Halasi út 29. szám 

alatti irodánkban fordulhatnak. 

Tel: +36 76 327 818  

 

A Szervező jogosult továbbá az Akciót előzetes vagy utólagos értesítés, illetve bejelentés és a vásárlók 

hozzájárulása nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni. 

Az Akció a 2. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így 

különösen háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, 

ideértve azt az esetet, amikor a Szervező rajta kívülálló okok miatt képtelen gondoskodni az Akció 

megfelelő lebonyolításáról. A Szervezőt az Akció igénybevételéből vagy a Részvételi szabályzat 

módosításából, az Akció felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből 

eredően felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett 

kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a vásárló az Akcióban való 

részvétellel kifejezetten tudomásul vesz. Amennyiben az Akció során olyan technikai vagy biztonsági 

probléma merül fel, amely az Akció jogszerű lebonyolítását veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, 

hogy az Akciót szüneteltesse vagy megszüntesse. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy 

amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést tapasztal az Akció során, úgy az Akció 

szünetelését vagy törlését rendelje el, és/vagy a visszaélést elkövető vásárlót kizárja az Akcióból. 

 

8. A Részvételi szabályzat elérhetősége 

 

A Részvételi szabályzat megtalálható az altoterra.hu internetes oldalon. 

Kecskemét, 2020. február 28. 

AltoTerra Korlátolt felelősségű társaság 
 


