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Pierwsze miesiące roku to najlepszy czas na inwestowanie. Sprzęt rolniczy
jest niezbędny w niemal każdym gospodarstwie. Warto więc rozważyć jego
zakup lub wymianę. Agro-Sieć Maszyny – dealer John Deere w kujawskopomorskim przygotował specjalną gratkę, w której rolę główną gra
nowoczesny model 6155M.
Prawdziwe okazje nie omijają również branży agro. Wiosna to najlepszy czas, by wyposażyć swoje
gospodarstwo w innowacyjny i ekonomiczny sprzęt. Warty więc rozważenia jest mocny i solidny
ciągnik. Zwłaszcza że warunki finansowania są wyjątkowo kuszące. Przyjrzyjmy się, co przygotował
dla rolników dealer John Deere w województwie kujawsko-pomorskim.

Dlaczego John Deere 6155M
Ciągniki serii M wywodzą się od cenionej serii R. Wzbogacono je jednak o nowe możliwości, dzięki
którym nowe maszyny sprostają również cięższym zadaniom polowym. Ciągnik John Deere 6155M to
bardzo przemyślana konstrukcyjnie maszyna o mocy 155 KM i pojemności skokowej 6,8 l. Ponadto
niewątpliwymi zaletami oferowanego modelu są:
hydraulika na elektrozaworach.
jasne i niezawodne oświetlenie ledowe,
nowoczesna kabina z kolorowym wyświetlaczem,
podłokietnik.
Wszystkie te elementy zapewniają wysoki komfort pracy operatora. Natomiast duża moc silnika
w połączeniu z niewielkim zużyciem paliwa zadowoli każdego rolnika – tłumaczy Doradca Klienta
ds. Maszyn z firmy Agro-Sieć Maszyny.

Warunki oferty specjalnej
Agro-Sieć Maszyny proponuje ten model z możliwością finansowania inwestycji 0% przez 4 lata (przy
wpłacie 50%). Dodatkowo maszyna jest objęta 3-letnią gwarancją (1+2) dla przyszłego nabywcy.
Jeśli masz używany ciągnik, dealer może go przyjąć w rozliczeniu. Warto pamiętać także o obsłudze
posprzedażowej ciągnika John Deere 6155M.
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Dealer John Deere w kujawsko-pomorskim
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym modelu, możesz skorzystać profesjonalnego doradcy AgroSieci Maszyny. W województwie kujawsko-pomorskim dealera John Deere można odwiedzić w:
Centrali Chełmno – 86-200 Chełmno, ul. Magazynowa 2,
Oddziale Inowrocław – 88-100 Inowrocław, ul. Toruńska 103,
Oddziale Lisi Ogon – 86-065 Łochowo, ul. Szczecińska 10,
Oddziale Stare Pole – 82-220 Stare Pole, ul. Żuławska 12.
Agro-Sieć Maszyny posiada również punkty dystrybucji w woj. pomorskim:
Oddział Człuchów – 77-300 Człuchów, Rychnowy 103,
Oddział Pszczółki – 83-032 Pszczółki, ul. Tczewska 4,
Oddział Nowa Dąbrowa – 76-230 Potęgowo, Nowa Dąbrowa 1c.
Ponadto istnieje możliwość wizyty w gospodarstwie. Aby poznać szczegóły oferty wystarczy umówić
się z przedstawicielem za pomocą tego formularza.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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