Fredag d. 21. december 2018

Glædelig jul og godt nytår
2018 har været et rigtig godt år hos ATR og det kan vi takke jer landmænd for. Vi oplever fortsat, at flere og flere af jer
ønsker samhandel med os, og det er vi utrolig glade og taknemmelige for.
I 2018 har vi oprettet over 400 nye kunder i vores system og det bekræfter os i, at det vi gør, og den måde vi gør
tingene på, er rigtig. Som vi plejer at sige: "Vi gør tingene så enkelt, at vi selv kan finde ud af det". Det betyder for os,
at vi ønsker at sætte fokus på dig som kunde og finde de rigtige løsninger i forhold til dig og dit landbrug.
Vi ser frem til 2019, hvor vi vil lancere flere nye tiltag, som vil være med til at øge konkurrencen og dermed sikre, at
priserne, på de varer I skal købe og sælge, er så optimale som overhovedet muligt.

Gødning
Vi tilbyder NS 27/4 til 195 kr. pr. 100 kg og NPK 21-3-8 med 6S og 1 Mg til 245 kr. pr. 100 kg. Begge priser er
baseret på hele træk, Jylland/Fyn og med aflæsning af kunden.
Se hele vores gødningssortiment på http://atr-landhandel.dk/planteavl/goedning/fast/

Sædekorn
Vi har sortimentet og priserne klar, så giv os et kald, hvis du har markplanen klar og ønsker at få reserveret de gode
højtydende sorter indenfor maltbyg, foderbyg og havre.
Se vores såsædssortiment på http://atr-landhandel.dk/planteavl/saedekorn/varsaed/
Majsfrø
Vi begynder allerede nu at melde udsolgt på nogle af topsorterne, så giv os et kald, hvis vi skal have en snak om, hvilke
sorter der skal vælges til netop din bedrift.
Se vores sortiment med majssorter på http://atr-landhandel.dk/planteavl/saedekorn/majs/

Opkøb af afgrøder
Vi er noterer dagligt vores opkøbspriser på http://atr-landhandel.dk/aktuelle-priser/
Vi glæder os til samarbejdet med jer i det nye år.
Med årets sidste nyhedsbrev vil vi fra ATR endnu engang ønske glædelig jul og godt nytår til jer og jeres familie.
For nærmere oplysninger kontakt:
Kim Væggemose tlf. 38 41 66 27
Hans Frederik Ravnholt Thams tlf. 38 41 66 19
Peder Lodahl tlf. 38 41 66 05
Bemærk ordrekontorets åbningstider i forbindelse med jul og nytår:
Lørdag d. 22/12 LUKKET
Søndag d. 23/12 LUKKET
Mandag d. 24/12 LUKKET
Tirsdag d. 25/12 LUKKET
Onsdag d. 26/12 LUKKET
Torsdag d. 27/12 kl. 8-16
Fredag d. 28/12 kl. 8-15:30
Lørdag d. 29/12 LUKKET
Søndag d. 30/12 LUKKET
Mandag d. 31/12 LUKKET
Tirsdag d. 1/1 LUKKET
Vores privatlivspolitik finder du her http://www.atr-landhandel.dk/privatlivspolitik/

