
Онлайн сервіси для агробізнесу 
на основі великих даних

vkursi.pro/zemli

Як обміняти сертифікати на сервіси Vkursi Zemli?

Пишіть на zemli@vkursi.pro або телефонуйте за номером +380 67 67 82 055

Все, ви зареєструвались та зареєстрували податкові накладні, отримали акційні бали та обміняли їх на 
сертифікати Vkursi Zemli. Що далі? Телефонуйте або пишіть нам, ми проведемо коротке навчання по роботі 
з сервісами Vkursi Zemli, розкажемо про можливості та активуємо ваш персональний кабінет відповідного 
до обраного тарифного плану. 

Як це працює?
Ви купували насіння або засоби захисту рослин від компанії Syngenta.

Вітаємо, тепер ви маєте сертифікати, якими можна оплатити сервіси Vkursi Zemli та провести перевірку 
власного земельного банку або отримати відомості про будь-які земельні ділянки в Україні.

В каталозі винагород обирайте сервіс Vkursi Zemli та обмінюйте акційні бали на сертифікати Vkursi Zemli.

Реєструєте в своєму кабінеті видаткові накладні, що підтверджують купівлю товарів від Syngenta. 
Після цього вам нараховуються акційні бали.

Створіть кабінет користувача на порталі програми лояльності Syngenta АгроЛіга за 

Які послуги ви можете отримати?�
На сьогодні ми пропонуємо три тарифних пакети – Фермер, Бізнес та ЛендЛорд. 
Відповідно до кожного, ви отримуєте доступ до таких сервісів:

Сервіс перевірки фізичних осіб по даних з 20+ відкритих джерел та реєстрів.

Сервіс отримання інформаційних довідок з майнових реєстрів – ДРРП та ДРОРМ.

Сервіс моніторингу реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо 
будь-якої земельної ділянки в Україні.

Сервіс моніторингу Державних реєстрів для відстеження змін в реєстрах по компаніям та фізичним особам.

Сервіс Досьє Pro для перевірки контрагентів та отримання максимум інформації про компанії, з якими ви 
співпрацюєте чи плануєте роботу.

Автоматичний аудит земельного банку на основі даних реєстрів ДЗК, ДРРП, ПККУ, НГО та відкритих 
джерел з можливістю візуалізації на інтерактивній карті.

Що таке Syngenta АгроЛіга?
    Це програма  лояльності,  що доступна  
для клієнтів компанії Syngenta, які купують 
насіння та засоби захисту рослин Syngenta в 
офіційних дилерів та постачальників. За кожну 
придбану одиницю нараховуються акційні бали, 
які можна обміняти на товари та послуги партнерів 
компанії Syngenta. Наприклад, оплатити балами 
будь-який тарифний пакет Vkursi Zemli.

ПРОГРАМА 
ЛОЯЛЬНОСТІ

посиланням.

https://www.syngenta.ua/user/register

