
 

 

  

 Nota Prawna

Szanowni Państwo 

Mamy nadzieję, że podczas odwiedzin naszej strony znajdziecie wiele interesujących Was informacji, które 
właściwie wykorzystacie w Waszej działalności zawodowej. Dołożyliśmy wszelkich starań aby materiały tu 
zamieszczone opierały się na rzetelnych badaniach przeprowadzonych zarówno w Polsce jak i w innych 
krajach. Prosimy mieć jednak na uwadze, że zarówno nasiona jak i materiał wysadkowy są żywymi produktami 
i nie można nigdy z całkowitą pewnością przewidzieć jaki będzie efekt końcowy z niego uzyskany. Opisy 
odmian i zalecenia tu zamieszczone opracowane zostały w oparciu o wieloletnie doświadczenia nasze i 
naszych kontrahentów - producentów warzyw. Nie możemy jednak brać odpowiedzialności w sytuacjach kiedy 
rezultaty okażą się inne z powodu czynników od nas niezależnych.  
 
Bejo Zaden Poland Sp. z o. o. nie prowadzi sprzedaży detalicznej lub skierowanej do konsumentów, przez co 
rozumieć należy osoby fizyczne dokonujące czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich 
działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoby nabywające towar na własny użytek. Warunki Sprzedaży 
obowiązują wyłącznie przedsiębiorców. W przypadku zainteresowania Państwa nabyciem naszych Produktów 
na własny użytek lub w ilości detalicznej, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z naszymi autoryzowanymi 
Dystrybutorami. 
  

 
 

Nota prawna - czyli zakres naszej odpowiedzialności 

1. Oferta. Wykaz odmian tu zamieszczonych znajduje się w aktualnej ofercie firmy na rynku polskim. 
Niektóre z odmian, których opisy zamieszczamy są w trakcie badań i znajdą się w ofercie handlowej 
po potwierdzeniu ich przydatności do uprawy w Polsce. Wszystkie oferowane odmiany są 
zarejestrowane i dopuszczone do obrotu na rynkach państw Unii. Może jednak zaistnieć sytuacja, że 
niektóre z oferowanych odmian będą w pewnych okresach niedostępne na skutek wyprzedania 
całego zapasu nasion lub materiału wysadkowego.  Zastrzegamy sobie również prawo do wycofania 
odmiany z oferty w przypadkach niepowodzenia w produkcji nasion lub dymki, a także z powodu 
innych przyczyn od nas niezależnych. 
  

2. Prawa autorskie. Informujemy, że wszystkie materiały zamieszczone tutaj są własnością Bejo Zaden 
Poland Sp. z o. o. lub firmy Broer B.V. Mogą one być wykorzystywane tylko jako informacja dla 
producentów warzyw, oraz służb doradczych. Wszelkie ich kopiowanie i upowszechnianie bez naszej 
pisemnej zgody jest prawnie zabronione. 
  

3. Zmiany. Prawo do zmian dokonywanych na polskiej wersji tej strony posiada wyłącznie Bejo Zaden 
Poland Sp. z o. o.  
  

4. Oferta handlowa. Warunki sprzedaży nasion warzyw oraz materiału wysadkowego dymki szalotki i 
czosnku  zamieszczone są w aktualnym katalogu ofertowym. Nie ponosimy odpowiedzialności za 
straty spowodowane zbyt długim i niewłaściwym przechowywaniem zarówno nasion jak i materiału 
wysadkowego. Oferujemy dostawy dużych partii dymki bezpośrednio z Holandii do odbiorcy, 
natomiast mniejsze partie od 1 do 10t. dostarczamy z naszego magazynu w Konotopie. Mniejsze 
ilości są możliwe do nabycia u naszych dystrybutorów nasion. 
  

5. Uszkodzenia sprzętu. Bejo Zaden Poland Sp. z o. o. nie może ponosić odpowiedzialności za żadne 
bezpośrednie lub późniejsze uszkodzenia sprzętu komputerowego lub oprogramowania w 
bezpośrednim lub pośrednim rezultacie korzystania z tej strony. 
  

6. Odnośniki. Ta strona zawiera połączenie lub odnośniki do innych stron internetowych osób trzecich. 
Jako, że Bejo Zaden Poland Sp. z o. o. nie nadzoruje tych połączeń, nie bierze żadnej 
odpowiedzialności za informacje pochodzące bezpośrednio lub pośrednio ze stron osób trzecich.   

 


