
 
 

2020-as kétnyári ajánlataink, akcióink 

 
Örömmel mutatjuk be a 2020-as kétnyári szezonra érvényes új katalógusunkat, amely ismerteti teljes kétnyári 
kínálatunkat, köztük egyedülálló Syngenta árvácskáinkat és tavaszi virágzású évelőinket. 
 
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 is 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 megrendelőink 
segítségével rendel. Az egynyári szezon előtt úgy döntöttünk, hogy nem nyomtatjuk ki nagy példányszámban 
megrendelőlapjainkat, hiszen sokan nem is használják ezeket. Úgy tapasztaltuk, hogy döntésünk bevált, legtöbb 
partnerünk nem igényelte a nyomtatott megrendelőket. Akik továbbra is papír alapú megrendelőinkkel szeretnének 
dolgozni, számukra természetesen továbbra is 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 2020 tavaszán különösen kiugróak 
és az elkövetkező hónapokra a szokásosnál is kevésbé megjósolhatóak, ezért a 2020. május eleji árfolyamhoz kell 
igazodnunk kiindulópontként. 
Figyelem! Árainkat az előző szezonnál magasabb, 350 Ft-os € árfolyamig garantáljuk. Alapárainkba beépítettük az 
ebből az emelésből eredő különbséget, de a legtöbb termék esetén mégis az előző évihez hasonló végső árakat 
tudunk ajánlani, ugyanis a magasabb alapárakat ellensúlyozza az alacsonyabb árfolyam-korrekció. 350 Ft-nál 
gyengébb árfolyam esetén árainkat a megszokott módon emeljük: 3 forintonként +1% árfolyam-korrekciót 
alkalmazunk minden termékünkre. Ha az áruszállítás idejére legalább 2%-kal erősödik a forint, akkor árainkat az 
erősödés arányában a fentiekhez hasonló arányban csökkentjük. 
 

Árvácska vetőmag akció 

 
Kétnyári vetőmagjainkra ismét meghirdetjük népszerű akciónkat!  
 
A június 15. előtt leadott minden árvácska és egyéb kétnyári vetőmag rendelésre a tavalyi akciónkhoz hasonlóan 
ismét jelentős kedvezményt kínálunk. Rendeléseket későbbi, akár őszi szállításra is fogadunk az akciós időszakon 
belül, ezek fizetése természetesen csak a szállításkor esedékes. 
 
Mind vetőmag, mind palánta esetén nagyobb megrendelésekre jelentős mennyiségi kedvezményeket biztosítunk. 
Ajánlatunkért keresse területi képviselőjét! 
 
Továbbra is lehetőség nyílik a vetőmagok személyes átvételére szigetszentmiklósi telephelyünkön, így 
megtakarítható a postaköltség. Ugyanakkor rendelkezésre áll a házhozszállítás a GLS futárszolgálattal. Ennek 
költsége a szolgáltató díjszabása alapján kerül megállapításra, melyről vevőszolgálatunknál vagy honlapunkon 
tájékozódhat. 
 
 



Árvácska palánta és cserép akció 
 
A Syngenta árvácskák a világ vezető fajtái, amelyek megérdemlik, hogy 9 cm-es cserépbe kerüljenek. Ennek 
támogatására ismét akciót hirdetünk: minden június 15-ig megrendelt árvácska palántánkhoz extra kedvezménnyel 
kínálunk cserepeket.  

- A 9 cm-es cserép ma már a kiváló minőségű árvácska termesztésének egyik alapfeltétele. 
- A 7x7x6,5 cm szögletes cserép a tömegáru termelésben használatos, gazdaságos megoldás. 

 

Árvácskához kínált akciós cserepek Akciós ár június 15-ig, árvácska 
palánta rendeléssel együtt 

9 cm ø / VCD 9 fekete 5,90 Ft 

9 cm ø / VCD 9 terrakotta 6,20 Ft 

7x7x6,5 cm szögletes / VQF 7x7x6,5 4,90 Ft 
 
Ajánlatunk a június 15-ig egyben leadott árvácska palánta és cserép rendelések esetén, és 350 Ft-os € árfolyamig 
érvényes, szigetszentmiklósi telepünkön történő átvétellel. Egyéb akciós cserép árainkat cserép árlistánk 
tartalmazza. 
 

Palánták rendelési határideje 
 
A főbb palánták rendelési határidejét tartalmazó táblázatot is mellékeljük. Külön kérjük, hogy a rendelés során 
vegye figyelembe ezt, mert az időben leadott rendeléseket pontosabban tudjuk teljesíteni. Kérjük, ne várja ki a 
végső határidőket! Minél előbb adja le rendelését, annál pontosabb szállításra számíthat. 
 

 
Ez a táblázat tájékoztató jellegű, a rendelési határidők az itt közölthöz képest némiképp változhatnak. Az aktuális 
rendelési lehetőségekről munkatársainknál vagy a honlapunkon megtalálható szabadáru listánkban tájékozódhat. 
 
Sok sikert kívánunk Önnek a 2020/2021-es kétnyári szezonra! 
 
A Floretum Kft. munkatársai 

 

 
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy utca 9/a. 
tel.: (06 1) 211-2030 
e-mail: floretum@floretum.hu 
honlap: www.floretum.hu 

Kétnyáriak 
Tálca 
típus 

27.  29. 31.  32.  33.  34.  35.  37.  39.  41.  43.  45.  47. 

Árvácska 480 05.14 06.04 06.18 06.25 07.02 07.02 07.09 07.23 08.06 08.20 08.27 09.10 09.24 

Árvácska 264 05.14 05.28 06.11 06.18 06.25 07.02 07.09 07.23 08.06 08.13 08.27 09.03 09.24  

Mini árvácska 480 05.21 06.04 06.18 06.25 07.02 07.09 07.16 07.30 08.06 08.20 08.27 09.10 09.24 

Mini árvácska 264  05.14 05.28  06.11 06.18 06.25 07.02 07.09 07.23 07.30 08.13 08.20 09.03  09.17 

Primula acaulis 480  04.30 05.21  06.04 06.11 06.18 06.25 07.02 07.16 07.23         

Primula acaulis 264  04.30 05.14  05.28 06.04 06.11 06.18 06.25 07.09 07.23 07.30 08.13 08.27 09.10  

Primula obconica 126   06.18 06.25 07.09 07.16 07.30 08.13 08.27   

Cineraria hybrida 264     07.09 07.16 07.23 08.06 08.20 09.03 09.17 10.01 

Ranunculus 264        06.18 07.02 07.16 07.30 08.06  

Bellis 480      06.18 06.25  07.02 07.09 07.09 07.23 08.06 08.13 08.27 09.10 09.24  

Myosotis 480         06.25 07.02 07.09 07.23 08.06 08.20 09.03 09.10   


