2023-as tavaszi ajánlataink
Örömmel mutatjuk be a 2023-as tavaszi szezonra érvényes új katalógusainkat. Két kiadványban
mutatjuk be tavaszi választékunkat: az Egynyáriak 2022-2024 című katalógusban muskátli,
balkonnövény és egynyári fajtáinkkal, az Évelők 2022-2024 című katalógusban pedig teljes, egész évre
szóló évelő kínálatunkkal ismerkedhetnek meg. Az elmúlt évek vásárlási szokásait figyelembe véve
küldjük el partnereinknek a megfelelő katalógust. Ha Ön valamelyiket nem kapta meg, de szeretné,
kérjük, munkatársainknak jelezze igényét.
Figyelem! Új katalógusaink 2 évre szólnak, őrizze meg őket a 2024-es szezonra is! (2024-es
újdonságainkat külön kiadványban fogjuk ismertetni.)
Teljes kínálatunkat, árainkat és a szállítási heteket megrendelőink tartalmazzák. Kérjük, ha teheti,
honlapunkon tekintse meg Excel fájl formátumú megrendelőnket, és Excelben küldje el nekünk
rendelését, mert Önnek és nekünk is ez biztosítja a legpontosabb és leghatékonyabb munkát.
Honlapunkon továbbá rengeteg információval, képekkel, termesztési tanácsokkal várjuk:
www.floretum.hu
Figyelem! Terjedelmes megrendelőlapjainkat nem küldjük el Önnek automatikusan. Az elmúlt
években ugyanis örömmel tapasztaltuk, hogy egyre több partnerünk használ munkájához számítógépet,
és a sokkal könnyebben kezelhető, praktikus számításokat is elvégző, könnyen archiválható és
továbbítható Excel megrendelőinket kitöltve rendel. Immár nem nyomtatjuk ki nagy példányszámban
megrendelőlapjainkat, hiszen sokan nem is használják ezeket. Tudjuk azonban, hogy vannak olyan
partnereink, akik továbbra is nyomtatott megrendelőinkkel szeretnének dolgozni, ezért számukra
természetesen vállaljuk a nyomtatást. Kérjük tehát, hogy mielőbb jelezze vevőszolgálatunknak, ha
szeretné megkapni nyomtatott megrendelőinket, és néhány napon belül postázzuk Önnek.
Mivel termékeinket az € övezetből szerezzük be, ezért hazai áraink szorosan kötődnek az € árfolyamhoz.
Árképzésünk során figyelembe kell vennünk az árfolyam-ingadozásokat, amelyek az elmúlt években igen
jelentősek voltak és a közeljövőben sem kiszámíthatóak. Árainkat a jobb átláthatóság érdekében továbbra is Ftban adjuk meg és 400 Ft-os € árfolyamig garantáljuk (az MNB hivatalos € devizaárfolyamot figyelembe véve).
400 Ft-nál gyengébb árfolyam esetén 4 forintonként +1% árfolyam-korrekciót alkalmazunk minden termékünkre.

Az € árfolyam változásához kapcsolódó árkorrekció mértékéről szóló aktuális tájékoztatónkat
megtekintheti honlapunkon vagy kérésére elküldjük Önnek.

PALÁNTA akciók november 30-ig!
Catharanthus (Vinca) CORA XDR, CORA CASCADE XDR sorozatok kedvezményes áron
Nagyon nagyvirágú, rendkívül bokros és korai sorozatok. Új nemesítésű különlegességünk, a Cora XDR
egyedülállóan jól ellenáll a betegségeknek, a Cora Cascade XDR futó habitusú, függőkosárba is ültethető
és szintén kiváló ellenállósággal rendelkezik.
Rendeljen bármennyi palántát november 30-ig kedvezményes áron:

Cora XDR sorozat
Cora Cascade XDR sorozat

480-as tálcán
72 Ft helyett: 53 Ft

264-es tálcán
105 Ft helyett: 79 Ft
110 Ft helyett: 83 Ft

Balkonnövény kínálatunk teljes körére 15% kedvezmény
Rendeljen minimum 15 tálca balkonnövény palántát november 30-ig:
15% kedvezményt adunk.
Ajánlatunk a muskátlikra nem vonatkozik.

Figyelem! Muskátli palántáinkat az előző szezon óta 2,5 cm-es papírhengerben neveljük és Xtray
tálcáinkkal kombinálható, 104-es Xcarrier tálcán szállítjuk. Részletes tájékoztatónkat keresse
honlapunkon.
Begonia semperflorens sorozatok kedvezményes áron – Rendeljen minimum 10 tálca palántát
november 30-ig kedvezményes áron:

Ascot, Eureka sorozat
Topspin sorozat

480-as tálcán
30 Ft helyett: 23,50 Ft
33 Ft helyett: 26,00 Ft

Az akciós ajánlatban feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák és 400 Ft/€ árfolyamig garantáltak.

VETŐMAG akció november 15-ig!
Népszerű kedvezményes vetőmag akciónk november 15-ig tart! A halottak napi csúcsszezon után még
van ideje összeállítani vetőmag rendelését. Minden megrendelőnknek vonzó kedvezményt biztosítunk.
Rendeléseket későbbi szállításra is fogadunk az akciós időszakon belül, ezek fizetése természetesen csak
a szállításkor esedékes. Ajánlatunkról területi képviselőink és vevőszolgálati munkatársaink adnak
felvilágosítást.
Ne feledje: Nagyobb rendelés esetén továbbra is jelentős mennyiségi kedvezményeket biztosítunk
vetőmag és palánta árainkból! Ajánlatunkért keresse területi képviselőinket!

PALÁNTA RENDELÉSI HATÁRIDŐK
Figyelem! Ne várja ki a végső határidőket! Minél előbb leadja rendelését, annál pontosabb szállításra
számíthat. A palánta rendelési határidőket tartalmazó táblázatunkat megtalálja honlapunkon, vagy
kérésére postán elküldjük Önnek.

Sok sikert kívánunk a 2023-as tavaszi szezonhoz!
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