
SPECIÁLNÍ 
AKCE

Akce je platná na omezený počet kusů. Pro detailní informace o zákaznických výhodách kontaktujte autorizovaného prodejce CASE IH.

MAGNUM AFS CONNECT
SÁZKA NA JISTOTU

 tovární záruku 5 let/5 000 hodin
 atraktivní cenu
 garanci záložního traktoru 

 předsezónní prohlídky ZDARMA
 telematiku AFS Connect 

ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE VÝHODY:

AGRI CS a.s., Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
Ing. Pavel Novák, mob.: 724 035 761, e-mail: novak@agrics.cz
Výhradní dovozce CASE IH do ČR.          www.agrics.cz              

JSME SOUČÁSTÍ
SKUPINY AGROTEC.



ATRAKTIVNÍ CENA
Objednejte si traktor již nyní a zafixujeme vám cenu traktoru 
proti možnému budoucímu zdražení. Rychlé rozhodnutí vás 
ochrání před inflací a růstem nákladů.

VÝHODY TOVÁRNÍ ZÁRUKY CASE IH
Prodloužená tovární záruka je nejlepší možnou ochranou 
před neočekávanými náklady. Díky ní si můžete náklady 
přesně naplánovat. Navíc ve spojení s prodlouženou zá-
rukou vždy získáte slevu na strojním pojištění. Ušetříte 
dvakrát.

SERVISNÍ SMLOUVA = JISTOTA2

Každý správný hospodář plánuje dopředu a potřebuje mít 
jasně definované náklady. Sjednejte si na dobu provozu 
traktoru servisní smlouvu a my vám zaručíme, že vás nic 
nepřekvapí. Už dopředu si spočítáte náklady na motoho-
dinu provozu.

PŘEDSEZÓNNÍ PROHLÍDKY ZDARMA
Každý rok po dobu prvních 3 let vám CASE IH nabízí 
ZDARMA předsezónní prohlídku. Váš traktor bude vždy 
v  perfektní kondici a  v  sezóně se na  něj můžete spo-
lehnout.

GARANCE ZÁLOŽNÍHO TRAKTORU
Chápeme, že práce se musí udělat v okamžiku, kdy je to po-
třeba. Zajistíme vám záložní stroj, kdykoliv to bude potřeba. 

UŽÍVEJTE VÝHODY AFS CONNECT
Přejete si poslat hranice pozemku bezdrátově do traktoru? 
Potřebujete vědět, kde traktor aktuálně pracuje? Chcete 
mít data o  práci na  pozemku přístupná on-line? To vše 
nový Magnum umí. Stačí se podívat na my.caseih.com

DŮKLADNÉ PROŠKOLENÍ PŘÍMO NA POLI
Moderní traktor nabízí spoustu výhod jak pro majitele, tak 
i pro řidiče. My vás je naučíme využívat prakticky přímo 
na poli. Kolegové ze zákaznické podpory vám věnují klidně 
dva dny. 

OPERATIVNÍ LEASING / GARANCE ODKUPU
Jsme profesionálové a umíme vyjít vstříc vašim potřebám. 
Pokud chcete nový traktor pouze provozovat, nabídneme vám 
výhodný operativní leasing.
Zároveň vám již dopředu umíme garantovat budoucí odkupní
hodnotu.

Robustní konstrukce, vysoký tahový výkon, prvo-
třídní komfort obsluhy, nejmodernější technologie 
ovládání a precizního zemědělství AFS. To všechno 
jsou jeho přednosti, které v rámci jarní kampaně 
ještě rozšiřujeme. 

Neváhejte a rozhodněte se včas.

Magnum AFS Connect. Nikdy nebyl výhodnější.

Výhody za včasné objednání:

MAGNUM AFS CONNECT 
je sázka na jistotu.


