HORSCH KEHITYKSEN KÄRJESSÄ

Horsch yhtiön tuotteet ovat kolmessakymmenessä
vuodessa nousseet eurooppalaisen
maataloustekniikan arvostetuimpien tuotteiden
joukkoon. Yhtiön juuret ovat vahvasti mullassa. Yhtiön
pääjohtaja ja suurin omistaja Michael Horsch
esitteleekin itsensä aina ensisijaisesti maanviljelijänä.
Kaikki yrityksenratkaisut perustuvat vahvaan lähes 100
ihmisen tuotekehitys osaston tutkimustyöhön
yhdistettynä käytännön viljelytekniikkaan. Michael
Horschin innovatiivisuus ja intohimo maataloutta
kohtaan on käsin koskettelevan aitoa. Horschin
tuotteiden myynti on Suomessa saavuttanut erittäin
merkittävän markkina-aseman. Asiakkaat ovat
valinneet isoissa kylvökoneissa Horschin tuotteet
markkinajohtajan asemaan.

www.horsch.com

HORSCH-TEHDASVIERAILU
SAKSASSA JA TUTUSTUMINEN
HORSCH-KOETILAAN
TSEKEISSÄ
ke 5.4. - pe 7.4.2017

www.y-agro.net

MATKAN HINTA 580 €

Alustava matkaohjelma Horsch
tehtaat 5.4. - 7.4.2017
Vierailukohde Horsch
Horsch Schwandorf
Kylvö- ja muokkauskoneet, pääkonttori
Horsch Agrovation Knezmost
Koetila Tsekeissä
Tervetuloa tutustumaan Horschin tuotteisiin ja yhtiön
toimintaan Saksassa, sekä koetilaan Tsekeissä. Matkan
isäntänä toimii Tomi Aaltonen.

To 6.4.2017

08:30 Lähtö Agrovation Knezmostin
tilalle
09:00 Saapuminen tilalle
09:15 Tilan esittely
12:00 Lounas
13:00 Tutustuminen koneisiin
16:00 Lähtö Hotellille (Hotel Duo)
Pe 7.4.2017

Päivä Prahassa
16:00 Lähtö
Lentokentälle
19:30 Paluulento

Ke 5.4.2017

06:30 Kokoontuminen lentokentälle
08:00 Lento lähtee
09:30 Saapuminen Müncheniin ja lähtö
Swandorfin tehtaalle
12:15 Lounas
13:15 Horsch-yhtiöiden toiminnan esittely
ja tehdaskierros
17:00 Lähtö hotellille Prahaan(Hotel Duo)

Ilmoita itsesi mukaan 15.2.2017 mennessä
osoitteeseen tomi.aaltonen@y-agro.net tai
puhelimella
044 755 5378

Finnairin ryhmämyynnin säännöt
Ryhmän minimikoko: Kaikilla Finnairin lennoilla ryhmäkoko on oltava vähintään 10 henkilöä.
Ennakkomaksu : Ennakkomaksu maksetaan 70 vrk ennen matkan alkua kaikilla reittilennoilla.
Ennakkomaksu 70€/paikka. Finnairilla on oikeus muuttaa ennakkomaksuna perittävä summa ja aikaistaa maksupäivää tilanteen niin vaatiessa, myös siinä vaiheessa kun
ryhmäpaikat ovat jo vahvistuneet.
Nimet: Matkustajien nimet tulee olla siinä muodossa, kuin ne ovat passissa. Nimet viimeistään 14 vrk ennen lähtöä.
Koko ryhmän ja yksittäisten matkustajien peruutusehdot kaikkien reittien osalta ovat:
– 30–14 vrk ennen lähtöä: kulut 50 % ryhmähinnasta
– alle 14 vrk ennen lähtöä: kulut 100 % ryhmähinnasta
Peruutuskulut veloitetaan, vaikka lentolippuja ei olisi kirjoitettu.
Lipunkirjoitus :Lentoliput on kirjoitettava viimeistään 10 vrk ennen lähtöä.
Muutokset :Nimenmuutokset ovat sallittuja kuluitta lipunkirjoitukseen saakka. Veloitus nimenmuutoksesta lipunkirjoituksen jälkeen on 80 € ja nimenkorjaus 50 €.
Matkan alkamisen jälkeen muutokset eivät ole sallittuja.
Matkatavaroiden ylipainot sekä erikoismatkatavarat
Matkustajalla saa veloituksetta olla yksi ruumassa kuljetettava laukku, joka painaa korkeintaan 23 kg ja jonka ulkomittojen summa on enintään 158 cm. Yhdeksi laukuksi voidaan
laskea myös erikoismatkatavara, jonka paino on enintään 23 kg ja pituus enintään 1,5 m.
Ryhmän matkatavaroiden ylipainosta ja erikoismatkatavaroista tulee ilmoittaa ryhmämyyntiin jo heti tarjouspyyntövaiheessa.
Erikoisateriat
Erikoisateriat tilataan viimeistään 24 tuntia ennen lähtöä.
Liittymälennot
Jos matkustaja tarvitsee kotimaan liittymälennon, saa meiltä aikataulut ja hinnat.
Istuinpaikat
Pyörätuolimatkustajat tulee varata ikkunapaikalle. Kaikki eturivin ja varauloskäytävien paikat ovat maksullisia myös ryhmille.
Lähtöselvitys
Ryhmän jäsenet voivat itse tehdä lähtöselvityksen varausnumerolla tai lipunnumerolla etukäteen netissä: www.finnair.fi > Lähtöselvitys. Laukut viedään baggage drop:iin.
Maksullinen ryhmälähtöselvitys tilauksesta.

