
MAIS VROEGBESTELACTIEMAIS VROEGBESTELACTIE

• softshell met fleecevoering
• voor zomer- of wintergebruik
   als los vest of onderkleding 
• drie zakken met ritssluiting
• twee binnenzakken

Gratis
bodywarmer/vest 

bij uw
LG-maïszaad-

bestelling*

*vanaf 15 eenheden bij LG Asgaard | LG 31.205 | LG Stacey | LG 31.218 | LG 31.276
  vanaf 10 eenheden bij dezelfde rassen mét Starcover-coating

bodywarmer/vest 

LG-maïszaad-



Zo komt u in het bezit van dit comfortabele vest
• Bestel uw LG-maïszaad voor 2019 vandaag nog bij ons   
• Het gratis bodywarmervest ontvangt u bij aankoop van minimaal 15 eenheden 

van LG Asgaard, LG 31.205, LG Stacey, LG 31.218 of LG 31.276
• Gaat u voor LG-maïszaad met de nieuwe Starcover-zaadcoating 

dan krijgt u het vest al bij een order van minimaal 10 eenheden bij dezelfde rassen                                                                                                        

ACTIEVOORWAARDEN
• De actie geldt tot 1 februari 2019 voor maïstelende landbouwbedrijven en loonwerkers in Nederland;
• Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen;
• We verstrekken maximaal 1 bodywarmer/vest per adres/bedrijf; 
• Let op: uw bodywarmervest wordt op maat besteld en ontvangt u in maart/april 2019 van ons;
• Het vest is niet inwisselbaar voor kortingen, geld of anderszins.

B E S T E L F O R M U L I E R
Ja, ik doe mee en ontvang het gratis bodywarmervest bij mijn volgende LG-maïszaadbestelling:

…….. eenheden (minimaal 15) van  LG Asgaard   LG 31.205   LG Stacey   LG 31.218   LG 31.276 (svp aankruisen)

met ontsmetting:   standaard   Mesurol   Sonido  (svp aankruisen)

…….. eenheden (minimaal 10) van  LG Asgaard   LG 31.205   LG Stacey   LG 31.218   LG 31.276 (svp aankruisen)

mét Starcover-coating (altijd in combinatie met Mesurol-ontsmetting)

Gewenste maat vest: …………  (beschikbaar in de maten XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL)

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Straat: ……………………………………………. Huisnummer: ………………….……………………………………….

Plaats: ……………………………………………. Postcode: …..………………………………………………………….

Tel./GSM-nummer: ………………………………E-mail: …………………………………………………………………..

Gratis
bodywarmer/vest 

bij uw LG-maïszaad-
bestelling*

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Nu met coatingtechnologie

stimuleert wortelgroei en 
mobiliseert bodemfosfaat


