Maks. kr. 723 i månedlig ydelse*

Maks. kr. 1.160 i månedlig ydelse*

De bedste maskiner
til de bedste priser

Bedre frontslåning.

Bedre spredning.

DISCO 3150 F

VOLTO 52

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

3,00 m arbejdsbredde
MAX CUT knivbjælke med SAFETY LINK
Kompakt opbygning
Maks. kr. 1.160 i månedlig ydelse*
Kampagnepris kr. 85.000

5,20 m arbejdsbredde
4 kraftige rotorer
PERMALINK – sikkert og nemt
Maks. kr. 723 i månedlig ydelse*
Kampagnepris kr. 53.000

FIRST CLAAS DEALS 2017

* Finansieringstilbud for disse maskiner: Købekontrakt med 0,9 % rente over 60 mdr.
Renten er variabel baseret på CIBOR 1, min. 20 % udbetaling, maksimal finansiering af
byttepris med forbehold for endelig kreditvurdering. Etableringsomkostninger kr. 3.450 >>

og forsikringsdeklaration kr. 1.250. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
Billeder kan vise maskiner med ekstraudstyr, som ikke er inkluderet i kampagnen. Alle
priser er ex. moms. Kampagnen gælder t.o.m. 30.09.2017 eller så længe lager haves.

Maks. kr. 1.030 i månedlig ydelse*

Maks. kr. 560 i månedlig ydelse*
Bedre sammenrivning.

Bedre slåning.

LINER 370

DISCO 3550

· 3,70 m arbejdsbredde
· Kompakt design – også under transport
· Levetidssmurt kurvebane og rivearme med
PROFIX
· Maks. kr. 560 i månedlig ydelse*
· Kampagnepris kr. 41.000

·
·
·
·
·

FIRST CLAAS DEALS er gode tilbud på maskiner i den
mindre ende af CLAAS programmet. Udover en skarp kampagnepris får du et godt tilbud på finansiering – her vist i
månedlige ydelser.
De månedlige ydelser vist i dette materiale er baseret på:
· Købekontrakt
· 0,9 % rente – variabel baseret på CIBOR 1
· Løbetid 60 mdr.
· Min. 20 % udbetaling – maksimal finansiering af byttepris
Etableringsomkostninger kr. 3.450 og forsikringsdeklaration
kr. 1.250. Der tages forbehold for endelig kreditvurdering
ligesom der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
Alle priser er ex. moms.

Danish Agro Machinery Finance tilbydes i samarbejde
med Nordea Finans A/S. Alle viste priser gælder t.o.m.
30.09.2017 eller så længe lager haves.

3,40 m arbejdsbredde
MAX CUT knivbjælke med SAFETY LINK
Kompakt design – også under transport
Maks. kr. 1.030 i månedlig ydelse*
Kampagnepris kr. 75.500

Vesterballevej 19, Snoghøj, 7000 Fredericia
Telefon: +45 43 43 01 00
www.claas.dk

