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Proszę zapoznać się dokładnie z niniejszymi warunkami użycia, a następnie kliknąć
przycisk „ZGADZAM SIĘ”, który znajduje się na końcu tej strony, aby potwierdzić, że
zgadza się Pan/i na niniejsze warunki użycia oraz że będzie ich przestrzegać. Jeśli nie
zgadza się Pan/i na niniejsze warunki użycia, nie powinien/powinna Pan/i korzystać z
naszej strony lub aplikacji.
Informacje o naszej firmie
Niniejsza strona lub aplikacja obsługiwana jest przez firmę Yara UK Limited („My/Yara").
Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 03818176 a nasza
siedziba główna znajduje się pod adresem Harvest House, Europarc, Grimsby, North
East Lincolnshire, DN37 9TZ. Nasz numer podatnika VAT to GB 368 372 619.
Produkty przeznaczone do mieszania w zbiorniku mieszającym
Użytkownik zobowiązuje się i gwarantuje, że zawsze podczas mieszania produktów
będzie w pełni przestrzegać poniżej opisanych zasad:
1.

Postępować zgodnie z instrukcją dla każdego składnika i stosować ilości wody
zalecane do mieszania w zbiorniku.

2.

Dodawać każdy produkt osobno do zbiornika opryskiwacza, przy czym produkt
YaraVita™ powinien znaleźć się w nim jako pierwszy.

3.

Silnie wstrząsać podczas dodawania składników i mieszania, jak również później,
aż do zakończenia stosowania.

4.

Każdą mieszankę należy użyć NATYCHMIAST po jej sporządzeniu i nie wolno
zostawiać jej w zbiorniku przez długi czas lub na noc.

5.

Załączone informacje o mieszankach zbiornikowych nie dotyczą kondensatów do
opryskiwania z powietrza, rozpylaczy ULV (bardzo niskiej objętości) ani techniki
CAD (oprysk kroplą kontrolowaną).

6.

Nie stosować składników pokarmowych, osobno ani w mieszance, podczas
stresogennych dla roślin warunków pogodowych i agronomicznych, jak wysoka
temperatura, nadmierna wilgoć lub susza.

7.

Do mieszanek zbiornikowych nie dodawać pestycydów dostarczanych w
rozpuszczalnych saszetkach ze środkiem Bortac 150.

8.

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za stosowanie kombinacji
mieszankowych sporządzonych w zbiorniku.

OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ
Produkty nadają się DO FIZYCZNEGO MIESZANIA W ZBIORNIKU przy ciągłym
wstrząsaniu i zastosowaniu wypróbowanych proporcji, z zachowaniem następujących
zasad:
mieszanki dwuskładnikowe – najpierw produkt YaraVita™; mieszanki wieloskładnikowe –
zgodnie ze wskazówkami.
Produkt NIE NADAJE SIĘ DO FIZYCZNEGO MIESZANIA W ZBIORNIKU.

Wszystkie próby zostały przeprowadzone przy użyciu produktów i środków
agrochemicznych YaraVita™ w podanych stężeniach, które mogą się różnić od tych
zalecanych przez producenta. Firma Yara radzi, aby używać środków agrochemicznych
tylko w proporcjach wyznaczonych przez producentów.
Kraj pochodzenia środka agrochemicznego znajduje się za nazwą produktu lub
substancji aktywnej. Legenda skrótów znajduje się pod odnośnikiem:

http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements
UWAGA: Ta sama nazwa handlowa może oznaczać różne preparaty w różnych krajach.
Informacje o mieszaninach zbiornikowych Yara oparte są na aktualnych w danym kraju,
w momencie wykonywania próby, nazwach środków agrochemicznych.
Niewymienione mieszanki produktów
Firma Yara nie zaleca mieszania jej produktów z produktami lub składnikami
niewymienionymi na liście. W przypadku konieczności uzyskania informacji o produktach
niewymienionych na liście prosimy o kontakt z firmą Yara przy pomocy formularza
zapytania o mieszankę zbiornikową.
Wyszukiwanie według składnika czynnego
Dla wygody użytkowników istnieje możliwość wyszukiwania według składnika czynnego.
Środki agrochemiczne na bazie tego samego składnika mogą różnić się stężeniem i
składem, co może wpływać na ich mieszalność. Sam składnik czynny nie gwarantuje
wymaganych właściwości mieszanki i dlatego wyniku uzyskanego dla składnika
czynnego nie należy utożsamiać z wynikiem dla całej mieszanki innej niż określony
produkt z określonego kraju pochodzenia.

Poleganie na dostarczanych informacjach
Komentarzy, analiz i pozostałych informacji zamieszczanych na naszej stronie lub
aplikacji nie należy uważać za wiążące porady. Z tego powodu zrzekamy się wszelkiej
odpowiedzialności prawnej i innego rodzaju odpowiedzialności wynikającej z polegania
na tego rodzaju materiałach przez każdą osobę odwiedzającą naszą stronę lub aplikację
albo jakąkolwiek osobę, która może otrzymać informacje dotyczące jej treści.
Mieszanki zbiornikowe tworzone są jedynie dla wygody użytkowników. Informacje
zawarte na niniejszej stronie lub aplikacji odnoszą się jedynie do FIZYCZNEJ
MIESZALNOŚCI W ZBIORNIKU i nie zapewniają gwarancji zgodności chemicznej i/lub
biologicznej.
Dołożymy wszelkich starań, aby poinformować użytkowników o każdej zmianie, ale do
ich obowiązków należy sprawdzenie, czy posiadają aktualne informacje. Firma Yara nie
ponosi odpowiedzialności za zmiany w specyfikacji, składzie lub zaleceniach związanych
z produktami lub składnikami wytwarzanymi przez innych producentów, które zostały
wprowadzone po zakończeniu prób. Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby niniejsze
informacje były poprawne, nie możemy ponosić odpowiedzialności za produkty innej
firmy, których użyto do mieszanek z produktami YaraVita™. Ponadto nie ponosimy
odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z korzystania z niniejszych informacji.
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie instrukcji podanych na etykietach produktów
przeznaczonych do mieszania.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ – PROSIMY W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPOZNAĆ SIĘ Z
NINIEJSZĄ SEKCJĄ
Informacje znajdujące się na naszej stronie lub aplikacji są podawane bez żadnych
gwarancji, warunków, czy zobowiązań co do ich poprawności. W zakresie dozwolonym
przez prawo, my, inni członkowie naszej grupy firm i osoby trzecie powiązane z nami
wyraźnie wykluczamy:
Wszelkie zastrzeżenia, gwarancje i innego rodzaju warunki, które mogą być domniemane
na podstawie przepisów prawnych, prawa precedensowego lub prawa słuszności.
Wszelką odpowiedzialność prawną za pośrednie, bezpośrednie lub następcze straty lub
szkody,poniesione przez użytkownika z powodu skorzystania z naszej strony lub aplikacji
albo w związku z użyciem, niemożnością użycia lub następstwami użycia naszej strony
lub aplikacji, wszelkich stron internetowych, do których odsyła, oraz wszelkich informacji
na niej zamieszczonych, w szczególności jeśli chodzi o odpowiedzialność prawną za:










utratę lub pogorszenie jakości plonów
utratę dochodów lub przychodów
utratę możliwości wykonywania działalności (rolniczej lub gospodarczej)
utratę zysków lub zleceń
utratę przewidywanych oszczędności
utratę danych
utratę renomy
utracony czas zarządzania lub czas pracy oraz
jakąkolwiek inną utratę lub szkodę jakiegokolwiek rodzaju i wynikającą z
jakiejkolwiek przyczyny, czy to z powodu popełnienia czynu niedozwolonego (w
tym dopuszczenia się zaniedbania), złamania warunków umowy lub innego
powodu, nawet jeśli była do przewidzenia.

Nie wpływa to na naszą odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała w wyniku
naszego zaniedbania ani na naszą odpowiedzialność za świadome wprowadzanie w błąd
lub innego rodzaju odpowiedzialność, która nie może zostać wyłączona lub ograniczona
zgodnie z obwiązującym prawem.
Odnośniki zamieszczone na naszej stronie lub aplikacji
Odnośniki do innych stron i zasobów należących do osób trzecich znajdują się na naszej
stronie wyłącznie w celach informacyjnych. Nie sprawujemy kontroli nad zawartością tych
stron lub zasobów i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek
straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich użycia.
Właściwość sądowa i stosowne przepisy prawa
Sądy angielskie będą posiadać niewyłączną właściwość w stosunku do każdego
roszczenia wynikającego lub związanego z naszą stroną. Pomimo tego zastrzegamy
sobie prawo do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko użytkownikowi za
złamanie niniejszych warunków w jego kraju zamieszkania lub w innym stosownym kraju.
Niniejsze warunki użycia oraz wszelkie spory i roszczenia z nich wynikające lub
związane z nimi lub z ich istotą lub sformułowaniem (łącznie ze sporami i roszczeniami
mającymi charakter pozaumowny) podlegać będą przepisom prawnym, oraz ich
wykładni, obowiązującym w Anglii i Walii.
Zmiany
Możemy w każdej chwili wprowadzić zmiany warunków użycia znajdujących się na
niniejsze stronie. Użytkownik powinien okresowo sprawdzać jej zawartość w celu

aktualizacji posiadanych przez siebie informacji, gdyż wszelkie wprowadzane przez nas
zmiany są dla niego wiążące.
Maj 2011 (niniejsza wersja zastępuje wszystkie poprzednie)
Wchodząc do Programu Mieszanek Zbiornikowych, użytkownik potwierdza, że
przeczytał, zrozumiał i zgadza się na przestrzeganie niniejszych warunków użycia
oraz uznaje klauzulę zrzeczenia się odpowiedzialności.

