uw shovel vanaf

6,60€/dag*
AVANT shovels
√√ veelzijdig
√√ wendbaar
√√ uiterst krachtig
√√ stabiel
√√ compact

ideaal voor

√√ tuinaanleg
√√ stratenmakers
√√ zwembadbouw
√√ groenonderhoud
√√ paardenstallen
√√ steden en gemeenten
√√ bouw- en renovatiewerken

Tijdelijke actie: tot 31 december 2018 !
Contacteer nu uw AVANT-verdeler in uw buurt via:
www.avantmachinery.nl

Brutoprijs

€ 14.540*

Actieprijs

€ 12.999*

Aanbetaling

€ 2.500*

Maandelijkse aflossing

€ 201* x 60

Koopoptie (na 60 maanden)

€ 250*

Contractkosten

€ 250*

inclusief hoogwaardige grondbak

voor slechts

€6,60*/dag
Specificaties
Kohler CV640 - 20pk (14,9kW)
4-takt - benzinemotor
Hydrostatische vierwiel aandrijving
Anti-sper
Olietoevoer: 30 l/min
Multiconnector voor toebehoren
ROPS veiligheidsframe met FOPS dak
Trekhaak
2 LED-lichten geïntegreerd vooraan
Stabiel
Compact en krachtig
Uiterst wendbaar
Lage onderhoudskost
Krachtige benzinemotor
Laag in verbruik
Finse kwaliteit

* Dit aanbod is enkel geldig voor professionelen in Nederland - Leasingtarieven onder voorbehoud van goedkeuring dossier Deze actie loopt tot 31/12/2018 - Prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid van de
producten - Foto’s zijn indicatief en niet bindend - 2 jaar garantie (inclusief onderdelen, werkuren en verplaatsingen)

voor slechts

€8,75*/dag

Brutoprijs
Actieprijs
Aanbetaling
Maandelijkse aflossing

Koopoptie (na 60 maanden)
Contractkosten

€ 19.175*

€ 16.399*
€ 2.500*
€ 266* x 60
€ 250*
€ 250*

inclusief hoogwaardige grondbak

Specificaties
Kubota D902 - 22 pk (16kW) - diesel motor
4 hydrostatisch aangedreven wielen
Olietoevoer: 34 l/min
Multiconnector voor toebehoren
ROPS veiligheidsframe met FOPS dak
2 LED-lichten geïntegreerd vooraan
Stabiel
Compact en krachtig
Uiterst wendbaar
Lage onderhoudskost
Laag in verbruik
Finse kwaliteit
* Dit aanbod is enkel geldig voor professionelen in Nederland - Leasingtarieven onder voorbehoud van goedkeuring dossier Deze actie loopt tot 31/12/2018 - Prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid van de
				
producten - Foto’s zijn indicatief en niet bindend - 2 jaar garantie (inclusief onderdelen,
				
werkuren en verplaatsingen)
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