
Lieto vienu sezonu un pārliecinies pats!

Kā?

Ko?

Kam?

Mēs esam pārliecināti, ka mūsu piedāvātie kombaini ir lieliski
un tādi turpinās būt visu kalpošanas laiku. Par to pārliecinātas
ir arī bankas. Laiks par to pārliecināties arī jums.

Mēs piedāvājam ņemt  kombainu nomā par īpašu cenu uz vienu kulšanas
sezonu un notestēt pašam! 
1 sezona = 52 000 EUR + PVN (50% pirms, 50% pēc sezonas)

John Deere S785i kombains komplektā ar hederi 630X un hedera ratiņiem.
Komplekta cena – 329’800 EUR + PVN
Ja izlem iegādāties - turpmāk maksā ~36 000 eiro vienreiz gadā, septiņus
gadus.*
Līdzīgi piedāvājumi arī citiem S un T sērijas kombainiem. 
Saņem savu piedāvājumu pie pārstāvja!

Akcija tiek piedāvāta graudkopības saimniecībām ar platību virs 1000
hektāriem.

*minētie finansējuma aprēķini ir indikatīvi. Par precīzu finansējuma piedāvājumu jautāt pārstāvim.

ŅEM TAGAD, IZLEM
PĒC SEZONAS!

 

Kādas
priekšrocības

Mēs piedāvājam ne tikai kombainu, bet arī vairākas  papildus
priekšrocības šim kombainam. Galvenās no tām - Farmsight
Premium (aizvietošana 48h laikā), Kasko apdrošināšana.
 
 

Standarta kombaina piegāde saimniecībā
Pagarināta 3 gadu vai 1500 m/h garantija
Ielūgums 2 personām piedalīties specializētās klīnikās pirmajā darbības gadā 
Kombaina optimizācijas nodrošināšana pirmajā gadā
Ikgadēja Expert Check Pārbaude pēc sezonas
Ikgadēja pirms sezonas pārbaude 
MyJohnDeere.com konta iestatīšana/ uzraudzība/atskaites
Ikgadēja SAR un RDA uzraudzība
Piegāde maiņas kombainam 48 stundu laikā garantijas periodā

Kas ietilpst Farmsight Premium?



Rotorstundu ierobežojums - ja kombains pēc sezonas tiek atgriezts, tad par katru rotora
stundu virs 200 rotora stundām, klientam papildus jāmaksā 260 EUR par stundu.
Akcijas īpašums – ja klients izlemj iegādāties kombainu pēc sezonas, tad nomas maksa
tiek ieskaitīta kā līzinga pirmā iemaksa.
Akcijas laikā fiksēta ir tikai kombaina sākuma cena un pirmās sezonas nomas maksa. Par
pārējiem finansējuma nosacījumiem vienojas atsevišķi.

Citi nosacījumi

UN IZLEM PĒC
SEZONAS!

 
Zvani un jautā vairāk:

www.dojuslatvija.lv

Kurzemē 25491666
Zemgalē 25491664
Vidzemē 25491513
Viduslatvijā 25490783
Latgalē 25491513

Termiņš Akcija spēkā, kamēr kombaini pieejami noliktavā. Jautā vairāk un
saņem piedāvājumu pie mūsu tirdzniecības pārstāvjiem.

Pārliecinies tagad!


