BULLETIN FY20 – John Deere Financial
JDF Program Zahradní technika, CZ
Platné od: 01.11.2020

Platné do: 31.10.2021

Kupte si nyní nejnovější techniku John Deere a financujte ji
za fixní úrok 0,49% p. a. až po dobu 4 let s 50% akontací.
Předmět
financování

Kampaň se vztahuje na novou vybranou zahradní a komunální techniku
značky John Deere (skladové zásoby a nové objednávky) kompaktní
traktory, zahradní traktory série X700-X900, 1500/1600, Z997R, žací
stroje Ztrack, užitková vozidla gator + golfová technika*

Kampaň

úvěr

TURF – malá mechanizace
1 rok

2 roky

3 roky

4 roky

Akontace od 0%

0.99%

0.99%

0.99%

0.99%

Akontace od 50%

0.00%

0.00%

0.49%

0.49%

Fixní úroková sazba p.a.

Pouze pro zákazníky hospodařící na území České republiky
prostřednictvím autorizovaného dealera John Deere v České republice.

Podmínky
kampaně

• Akontace počítaná jako % z kupní ceny bez DPH
• Fixní úroková sazba, 1% dotace STROM Praha a.s. z financované hodnoty
• Pouze měsíční splátky
• Žádost o financování musí být podána v době trvání kampaně. Smlouva musí být

•
•
•
•
•
Kontaktní
osoby

podepsána do 5-ti dnů po skončení kampaně. Stroj musí být prodán klientovi v době
trvání kampaně a doručen do 6 měsíců od ukončení kampaně.
Všechny nabídky na financování jsou platné 2 týdny od vystavení, nejdéle však do doby
konce platnosti kampaně (datum vystavení nabídky musí být uvedeno na nabídce a
reportováno JDF)
U kompaktních traktorů může být max. 20 % z celkové pořizovací ceny i jiné značky
než John Deere. U ostatních strojů max. 15% z celkové pořizovací ceny může být i jiné
značky než John Deere. Pouze však nekonkurenční.
Hodnota vykupovaného stroje musí být zohledněna v pořizovací ceně nového stroje
Nejpozději 14 dní po dodání stroje zákazníkovi musí být označen v systému DCP jako
prodaný. V opačném případě dotace do úrokové sazby bude v plné výši vyfakturovaná
dealerovi.
JDF je oprávněná změnit kdykoli úročení a podmínky kampaně. V okamžiku ukončení
kampaně jsou všechny nabídky akceptované klientem platné
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Jan Berka
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Pro více informací o kampani kontaktujte obchodníka UCL ve Vašem regionu.
*Smluvní fleetové podmínky pro golfovou techniku se mohou lišit od podmínek této kampaně
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