Kontakt PÖTTINGER POLSKA
+48 22 2794631 lub z Regionalnym
Doradcą ds. finansowania:

ZDYBEL
RADOSŁAW
+48 600 925734
PASTUSZKA
PRZEMYSŁAW
+48 785 805675

KOLAN
ANNA
+48 601 236081
GRĄDEK
ŁUKASZ
+48 604 108797

SMOLEŃ
MAREK
+48 604 188642

NOWAK
RAFAŁ
+48 662 085960

KOLAN ANNA
+48 601 236081, anna.kolan@dllgroup.com
GRĄDEK ŁUKASZ
+48 604 108797, lukasz.gradek@dllgroup.com
NOWAK RAFAŁ
+48 662 085960, rafal.nowak@dllgroup.com
PASTUSZKA PRZEMYSŁAW
+48 785 805675, przemyslaw.pastuszka@dllgroup.com
SMOLEŃ MAREK
+48 604 188642, marek.smolen@dllgroup.com
PÖTTINGER POLSKA przygotował ofertę finansowania
dopasowaną do potrzeb inwestycyjnych polskiego
rolnika. Szczegóły oferty znajdziecie Państwo u
najbliższego dealera lub kontakując się z
De Lage Landen Leasing Polska S.A.
ul. Inflancka 4B, GBC, Budynek C, 00-189 Warszawa
Telefon: +48 22 2794631, Fax: +48 22 2794700
oferty@dllgroup.com

* Oferty finansowania promocyjnego są dostępne po spełnieniu warunków i
akceptacji wniosku kredytowego. Oprocentowanie uzależnione jest od kosztu
pozyskania pieniądza przez finansujacego. Podane warunki mają charakter
informacyjny i nie stanowią oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego.

ZDYBEL RADOSŁAW
+48 600 925734, radoslaw.zdybel@dllgroup.com

Państwa dealer PÖTTINGER:

0%

odsetek i oferty z niskim
oprocentowaniem na
zakup maszyn zielonkowych
i uprawowych

Schemat 1

8 rat kwartalnych
oprocentowanie 0%

Aby wybrać najlepszą ofertę, prosimy Państwa o
kontakt z najbliższym dealerem PÖTTINGER lub z
osobą z listy zamieszczonej na odwrotnej stronie
ulotki. Zalecamy pośpiech, bo promocyjne schematy
finansowania są ważne tylko do 31. grudnia 2017.

Udział własny 25% ceny netto plus VAT.
Dotyczy maszyn o wartości powyżej 50.000 PLN netto.
Schemat dostępny również w wersji 24 rat miesięcznych.

12 rat kwartalnych
oprocentowanie 1,49%
Udział własny 25% ceny netto plus VAT.
Dotyczy maszyn o wartości powyżej 50.000 PLN netto.

Schemat 4

PÖTTINGER zawsze miał dla Państwa znakomitą
ofertę przy zakupie sprzętu zielonkowego i
uprawowego. Teraz oferta ta jest jeszcze lepsza
dzięki atrakcyjnym schematom finansowania.
Niskie oprocentowanie lub nawet 0% odsetek
spowodują uśmiech na Państwa twarzy.

Finansowanie kwoty brutto.
Udział własny 33,33% od ceny brutto.
Okres finansowania 2 lata.
Dotyczy maszyn o wartości poniżej 50.000 PLN netto.

Całkowity koszt 105%
dla 20 rat kwartalnych*

Schemat 5

Schemat 3

dostępne u Partnerów Handlowych
PÖTTINGER do 31. grudnia 2017

3*33 raty roczne
odsetki 0%

Schemat 2

PÖTTINGER POLSKA
Promocyjne schematy
finansowania

Finansowanie
elastyczne

Udział własny 25% ceny netto plus VAT. Dotyczy wyłącznie
siewników TERRASEM i przyczep zbierających.
Schemat dostępny również w wersji 60 rat miesięcznych.

Klienci zainteresowani finansowaniem na warunkach innych niż
przedstawione na powyższych schematach mają możliwość
skorzystania z finansowania elastycznego z obniżonym
oprocentowaniem.

* Schematy 2 i 4 dostępne również w wersji rat miesięcznych.
Schemat 1, 2, 3 orat 4 - finansowanie w formie pożyczki.

