John Deere Financial
Platné od: 01.08.2021

Kampaň

Předmět kampaně

Traktory
série

Platnost do
31.10.2021

Strojní a povinné pojištění až na 5 let zdarma

5-9, lisy,
tažené

Traktory

31.10.2021
S úrokem již od 0.99% (bez pojištění zdarma)

5-9, lisy,
tažené

Stroj může být
dodán až 6
měsíců od data
ukončení
kampaně.
15 % z celkové
kupní ceny může
být jiné značky
než JD.

postřikovače

Kombajny,
postřikovače

Stroj může být
dodán až 6
měsíců od data
ukončení
kampaně.
15 % z celkové
kupní ceny může
být jiné značky
než JD.

postřikovače

série

Poznámka

31.10.2021
Strojní a povinné pojištění zdarma až na 5 let zdarma

a řezačky

Stroj může být
dodán do 12ti
měsíců od data
ukončení
kampaně.
10 % z celkové
kupní ceny může
být jiné značky
než JD.

Kombajny,
postřikovače

31.10.2021
S úrokem již od 0.49% (bez pojištění zdarma)

a řezačky

Stroj může být
dodán do 12ti
měsíců od data
ukončení
kampaně.
10 % z celkové
kupní ceny může
být jiné značky
než JD.

TURF – malá

31.10.2021

mechanizace
JD

ZTrack (994R, 997R, Z750R a Z950R)
*Smluvní fleetové podmínky pro golfovou techniku se mohou lišit od
podmínek této kampaně

John Deere Financial je poskytován společností UniCredit Leasing CZ, a.s., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4

Akce platí i pro
žací stroje
ZTrack a
golfovou
techniku*

Více informací Vám rádi poskytnou naši obchodní zástupci:
Region Západ: Hana Neubauerová, tel. 604 731 314, hana.neubauerova@unicreditleasing.cz
Region Ústí nad Labem: Filip Tauchman, tel. 777 656 463, filip.tauchman@unicreditleasing.cz
Region Liberec: Roman Peška, tel. 602 285 273, roman.peska@unicreditleasing.cz
Region Jih: Jana Vejčíková, tel. 607 640 027, jana.vejcikova@unicreditleasing.cz
Region Jihlava: Jiří Mahel, tel. 724 109 460, jiri.mahel@unicreditleasing.cz
Region Východ: Miroslav Svoboda, tel. 722 225 113, miroslav.svoboda@unicreditleasing.cz
Region Střed: Martin Němec, tel. 605 221 587, martin.nemec@unicreditleasing.cz
Region Morava Jih: Petr Hanuš, tel. 777 992 029, petr.hanus@unicreditleasing.cz
Region Morava Střed: Jakub Řihošek, tel. 602 235 242, jakub.rihosek@unicreditleasing.cz
Region Morava Sever: Radek Šlejmar, tel. 774 741 224, radek.slejmar@unicreditleasing.cz
Všechny nabídky na financování jsou platné 2 týdny od vystavení, nejdéle však do doby konce platnosti kampaně.
John Deere Financial je oprávněná změnit kdykoli úročení a podmínky kampaně. V okamžiku ukončení kampaně jsou všechny
nabídky akceptované klientem platné.
Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti
uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných interních
schválení v rámci společnosti a na podepsání příslušné smluvní dokumentace.
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