BULLETIN_SY20 John Deere Financial
JDF Program všechny JD kombajny, SPFH a SPS
Platné od: 01.11.2021 Platné do: 31.01.2022

Kupte si nyní nový kombajn John Deere a financujte jej za 3,49 % p.a.
na 5 let včetně strojního a povinného pojištění zdarma.
Stroje:

Kampaň se vztahuje na nové sklízecí mlátičky, řezačky, samochodné
postřikovače a lisy na hranaté balíky John Deere (platí pro skladové zásoby i
nové objednávky).

Kampaň:

úvěr

Kombajny, SPFH a SPS

Fixní úroková sazba
p.a.

Podmínky

Kontakt

2 roky

3 roky

4 roky

5 let

6 let

7 let

2.99%

2.99%

3.49%

3.49%

3.99%

3.99%

Pouze pro zákazníky hospodařící na území České republiky prostřednictvím
autorizovaného dealera John Deere v České republice. Stroj musí pocházet přímo z JD
Walldorf, Germany.
 Možnost čerpat dotaci PGRLF
 Fixní úroková sazba, žádná dotace od dealera
 Strojní a povinné pojištění až na 5 let zdarma
 Smlouvy s měsíční a sezonní splátkou
 Žádost o financování musí být podána v době trvání kampaně. Smlouva musí být
podepsána max. do 5 - ti dnů po skončení kampaně. Stroj musí být prodán zákazníkovi
v době platnosti kampaně.
 Stroj musí být dodán nejpozději do 12ti měsíců od ukončení kampaně. Pokud bude dodán
později, není nárok na dotaci a o výši dotace musí být navýšena úroková sazba.
 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)
 Maximálně 10% 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
 Prodaný stroj musí být uveden v DCP nejpozději do 14 dnů od dodání. V případě, že stroj
není uveden v reportu včas, bude dotace vyfakturovaná dealerovi.
 JDF je oprávněná změnit kdykoli úročení a podmínky kampaně. V okamžiku ukončení
kampaně jsou všechny nabídky akceptované klientem platné.
UniCredit Leasing CZ, a.s.
Jméno
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Mobil

Martina Jehlíková

Martina.Jehlikova@unicreditleasing.cz

(+) 420725861759

Jan Berka

Jan.Berka@unicreditleasing.cz

(+) 420602235254

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