
Kampanjebetingelser gjødsel
• 1 % bestillingsrabatt
• Forfall 1. november. Unntatt kunder som har autogiro 1% kontant 

rabatt som har forfall ved levering
• Betingelsene utløses kun på sesongordre
• Termintillegg påløper fra uke 36
• NB! Forhandlere kan ha andre vilkår
• Se leveringsbetingelser på felleskjopet.no

I gjennomsnitt øker gjødselprisene med ca. 15 % fra kampanje start 
og fram til våronna. Tidligkjøp gir normalt en forrentning ca. 20 % p.a. 
Det er derfor ekstra lønnsomt å benytte seg av dette tilbudet. 

Nå er det mest lønnsomt å gjøre innkjøp for kommende sesong

Høstkampanjen på 
gjødsel og ensilerings-
midler er i gang

Husk å bestille 
gjødsel før

30. september

www.felleskjopet.no 

Kampanjen gjelder gjødsel og ensileringsmidler som kjøpes på 
sesongordre til bruk neste vekstsesong. Kampanjen innebærer 
at du får 1% rabatt på prisen for både gjødsel og ensileringsmidler. 

I tillegg kan du få utsatt forfall til 1. november uten tillegg i prisen. 
Alternativt vil de som har kontant 1% autogiro få den rabatten. 
Utvalget er størst, og prisene lavest ved bestilling tidlig i høst.



www.felleskjopet.no 

Felleskjøpet har for vekstsesongen 2021 tilbud på 
bulklevering av syreproduktene Ensil 1 og Ensil+. 

Bulkleveranse av 
ensileringsmidler

Til kunder i Sunnmøre og Nordfjord

Kriterier 
• Minimum 2000 liter pr. leveringssted (flere kan gå 

sammen om et tappested) 
• Tappestedet må være egnet for semi-trailer 
• Kunden ansvarlig for at container er i forskriftsmessig 

stand 

Pris levert 
• Ensil 1 8650,- pr. 1000 liter
• Ensil+ 9570,- pr. 1000 liter
Pris ferdig levert ( eks. mva).

Rabatt 
Antall Rabatt pr. kg

4 0,05,- 

6 0,10,-

8 0,15,-

(Vi har saltbaserte ensileringsmidler i bulk, minimum 
leveranse i et «område» på 23 000 liter – ta kontakt for 
organisering)

Biologiske ensileringsmidler
• Xtrasil BIO-LP 200 g/400 liter 2600,- pr. pakke
• Xtrasil Bio – Ultra 200 g/400 liter 2900,- pr. pakke

Bestilling
Bestill innen 31. oktober.
Salgskonsulent Jon Rune Mork 90 73 36 67
Salgskonsulent Bastian W Aurdal 95 20 13 91
Felleskjøpet avd. Volda 99 28 93 13
Felleskjøpet avd. Stryn 99 29 26 93
Felleskjøpet avd. Nordfjordeid 99 27 89 42
Felleskjøpet avd. Sandane 99 28 79 85
Kundetjenesten 72 50 50 50 (trykk 3 + 1)

Ikke retur av tomgods 
for ensileringsmiddel
• Kanner kan levers til mottaksanlegg som har avtale
 med Grønt punkt
• IBC kan hentes av Schutz Ticket service
 Tlf: 40 44 19 80 / E-post: ticket.nordic@schuetz.net


