NOWOŚĆ
®
AUTOMOWER
305
ODBIERZ PODKASZARKĘ
AKUMULATOROWĄ 115iL
GRATIS

WYKASZARKA
128R
Rata: 109,90

zł

NOWOŚĆ HUSQVARNA
AUTOMOWER® 305
10x 0 %

RRSO=0%

Rata: 237,45

zł

20x 0 %

RRSO=0%

KOSIARKA LC 140S
Rata: 149,90

zł

10x 0 %

RRSO=0%

KOSIARKI HUSQVARNA WIOSNA 2020

KOŚ Z KLASĄ

 AWD Napęd na wszystkie koła kosiarki.
Znakomicie sprawdza się w dużych ogrodach
na terenie pochyłym.
 AutoWalk™2 Oburęczne sterowanie
prędkością umożliwia używanie na zmianę
obu dłoni do płynnej regulacji szybkości jazdy.
Ułatwia koszenie wzdłuż żywopłotów i wokół
przeszkód, dzięki możliwości sterowania jedną
ręką, bez wyłączania napędu.
 InStartTM Proste uruchamianie, bez wysiłku wystarczy przyciągnąć dźwignię, bez ciągnięcia
linki rozrusznika.

HUSQVARNA
LC 141 C
Klasyczna kosiarka elektryczna
do zastosowań przydomowych.
Proste uruchamianie. Łatwe
manewrowanie dzięki kompaktowej
budowie. 1800 W, zbieranie/BioClip®/
wyrzut tylny, szerokość robocza 41 cm,
wysokość robocza 25 –75 mm.
Bez napędu.

10x 0 %

RRSO=0%

HUSQVARNA
LC 247

Rata:
109,90 zł

Kosiarka dla właścicieli ogrodów
oczekujących profesjonalnych efektów
pracy i łatwej obsługi maszyny.
Automatyczne ssanie ułatwia rozruch,
obudowa z trwałego kompozytu.
Silink: Briggs& Stratton; szer. koszenia:
47 cm; wysokość koszenia: 20-75 mm
DOSTĘPNA W WERSJI Z NAPĘDEM (247S)

Sugerowana cena brutto: 1 099 zł

Rata:
174,90 zł

Sugerowana cena brutto: 1 749 zł

Olej do silników
czterosuwowych,

HUSQVARNA
LC 253 S

HUSQVARNA
LC 153 S

HUSQVARNA
LC 356 VP

Kosiarka z koszem, własnym
napędem, kompozytową obudową,
o dużej szerokości roboczej.
Wyposażona w rozwiązania ułatwiające
użytkowanie. Silnik: Briggs&Stratton;
szer. koszenia: 53 cm; wysokość
koszenia: 20-75 mm

Kosiarka z napędem własnym
i szerokim stalowym urządzeniem
tnącym. Briggs & Stratton 650EXI,
zbieranie/ BioClip® / wyrzut boczny,
szerokość robocza 53 cm, wysokość
robocza 25 –75 mm. Napęd własny,
brak regulacji prędkości.

Do większych ogrodów. Urządzenie
robocze z wytrzymałej, spawanej
stali. Łatwy w rozruchu silnik OHC.
Bardzo duży pojemnik na trawę
Honda GCVx170, zbieranie/ BioClip®
/ wyrzut boczny, szerokość robocza
56 cm, wysokość robocza 25 –75 mm.
Regulacja prędkości.

Rata:
229,90 zł

Rata:
199,90 zł

Rata:
299,90 zł

Sugerowana cena brutto: 2 299 zł

Sugerowana cena brutto: 1 999 zł

Olej wysokiej jakości do kosiarek
z silnikiem czterosuwowym.
Doskonała ochrona silnika.

Sugerowana cena brutto: 2 999 zł

RATY 0% na wszystkie modele kosiarek od 16.03 do 30.06.2020 r.

WYKASZARKI HUSQVARNA
HUSQVARNA 135R

10x 0 %

Wszechstronna wykaszarka, idealna
dla właścicieli ogrodów przydomowych.
Łatwy rozruch z systemem Smart Start® i pompką
paliwową. Silnik X-Torq ® zapewniaja dużą moc
i niskie zużycie paliwa. W zestawie z podwójnymi
szelkami, łatwą w montażu półautomatyczną
głowicą żyłkową oraz tarczą do trawy.
Pojemność: 34.6 см³, Moc: 1.4 kW, Waga 6.8 kg

RRSO=0%

Rata:
207,90 zł

Promocyjna cena brutto*:
2 249 zł 2 079 zł

HUSQVARNA 525RX

HUSQVARNA 535RX / 535RXT

HUSQVARNA 545RX / 545RXT

Mocna, lekka i wygodna. Bezlitosna dla trawy
i zarośli. W zestawie szelki Balance 35 a także
tarcza do wysokiej trawy oraz łatwa w obsłudze
półautomatyczna głowica żyłkowa. Duża moc.
25,4 cm³, 1 kW, 4.9 kg

Uniwersalna wykaszarka średniej wielkości. Duża moc
i łatwość manewrowania. Model 535RXT z systemem
LowVib. W zestawie tarcza, COMBI GUARD oraz szelki
– Balance 35 w 535 RX lub Balance X w 535 RXT.
Pojemność 34,6 cm3, 1.6 kW, 6.1 kg/6.7 kg.

Profesjonalna wykaszarka o wysokiej
wydajności, wyjątkowo poręczna i ergonomiczna.
Silnik X-Torq® zapewnia dużą moc i oszczędność
paliwa. W zestawie osłona Combi, tarcza oraz
szelki Balance X (545RX) lub Balance XT (545RXT).
Moc 2,1 kW/2,2 kW, 8,6 kg/8,9 kg.

Rata:
239,90 zł / 274,90 zł

Rata:
314,90 zł / 349,90 zł

Rata:
169,90 zł

Promocyjna cena brutto*: 1 799 zł 1 699 zł

Promocyjna cena brutto*:
2 599 zł 2 399 zł / 2 999 zł 2 749 zł

W ZESTAWIE KOMPLET
AKCESORIÓW*

Promocyjna cena brutto*:
3 399 zł 3 149 zł / 3 799 zł 3 499 zł

TARCZA
O WARTOŚCI
79,99 ZŁ

GŁOWICA
ŻYŁKOWA

SZELKI
O WARTOŚCI
258,99 ZŁ

* Typ oraz wartość akcesoriów uzależniona od modelu wykaszarki

Olej do silników
dwusuwowych HP
Opracowany przy
zastosowaniu starannie
dobranych składników,
umożliwiających
użytkowanie oleju
z paliwem różnej
jakości.

Żyłka Bio X

Żyłka Quadra

Żyłka Penta

Żylka przyjazna dla
środowiska naturalnego.
Ulega okso-biodegradacji
w ciągu 7 do 20 lat. Profil
typu „Whisper” zapewnia
cichą pracę.

Profesjonalna żyłka
o kwadratowym
przekroju. Ostre
krawędzie zapewniają
znakomitą wydajność
cięcia.

Profesjonalna żyłka
o pięciokątnym
przekroju. Ostre
krawędzie zapewniają
znakomitą wydajność
cięcia.

Ochronniki słuchu GARDENER
z rękawicami Classc Light
Idealny zestaw do pracy wykaszarką. Ochronniki
wykonane z odpornego na wstrząsy tworzywa ABS
z osłoną twarzy z poliwęglanu oraz wygodne,
dopasowane rękawice.

RATY 0% na wszystkie modele wykaszarek od 16.03 do 30.06.2020 r.

TRAKTORY HUSQVARNA WIOSNA 2020

PRACA
PRZEZ
CAŁY ROK

 Przekładnia hydrostatyczna Regulacja prędkości
jazdy odbywa się bez trudu za pomocą sterowanej
dwoma pedałami przekładni hydrostatycznej.
Osobne pedały do jazdy do przodu i do tyłu.
 Dźwignia regulacji wysokości koszenia na
błotniku Łatwo dostępna dźwignia regulacji
wysokości koszenia dla większej ergonomii.
Oparte na sprężynie urządzenie tnące łatwo
się reguluje.
 Szeroki wybór akcesoriów sprawia, że jest to
uniwersalne narzędzie przydatne przez cały
rok. Można do niego zamontować przyczepę,
lemiesz, szczotkę i wiele innych urządzeń.

HUSQVARNA TC 138
Przeznaczony dla właścicieli ogrodów
szukających prostej w obsłudze i przyjaznej
dla użytkownika kosiarki samobieżnej z koszem
na trawę. Znakomity do trawników średniej wielkości,
z wąskimi przejazdami i niewielkimi przestrzeniami.
Silnik: Briggs & Stratton, moc: 8,6 kW/ 2600 obr/min,
Szerokość koszenia: 97 cm, Wysokość koszenia:
38-102 mm

20x 0 %

RRSO=0%

GRATIS

PODKASZARKA 115iL
Z AKUMULATOREM
I ŁADOWARKĄ

Rata: 599,95 zł

Sugerowana cena brutto: 11 999 zł

DO KAŻDEGO TRAKTORA

HUSQVARNA TC 130

HUSQVARNA TC 238T

HUSQVARNA TS 348XD

Idealny dla właścicieli małych i średnich
ogrodów. Kompaktowy, wydajny, ergonomiczny,
o przemyślanej konstrukcji. Kosz można łatwo
opróżnić z fotela kierowcy. Silnik: Briggs & Stratton,
moc: 6,3 kW/ 2600 obr/min. Szerokość koszenia:
77 cm, Wysokość koszenia: 38-102 mm

Traktor ze zintegrowanym pojemnikiem 320 l.
Przekładnia hydrostatyczna sterowana
za pomocą pedałów i napęd urządzenia tnącego
wytwarzający mniejsze drgania. BioClip®
uruchamiany z regulowanego fotela i ergonomiczna
kierownica. Silnik: Briggs & Stratton Intek, sprzęgło
mechaniczne. Moc 11.1kW / 2600 obr/min, szerokość
robocza 97 cm.

Traktor o dużej mocy z wyrzutem bocznym. Szerokie
i wytrzymałe urządzenie tnące ClearCut™ zapewnia
pierwszorzędne rezultaty i wydajność pracy. Komfortowy
fotel o wysokim oparciu 18”, wyściełana kierownica,
stacyjka, zderzak zabezpieczający przed zarysowaniem
oraz okienko poziomu paliwa. Silnik: Briggs & Stratton
Endurance Series V-Twin z automatycznym ssaniem.
Elektroniczny mechanizm różnicowy, moc 16.0kW/ 2600
obr/min, sprzęgło elektryczne i szerokość robocza 122 cm.

Rata: 559,95 zł

Rata: 689,95 zł

Rata: 1 199,95 zł

Sugerowana cena brutto: 11 199 zł

Sugerowana cena brutto: 13 799 zł

Sugerowana cena brutto: 23 999 zł

Przyczepa Profi

Platforma do przystawek

Szczotka

Wytrzymała przyczepa wyposażona
w uchylną tylną klapę z blokadą.
Posiada szerokie koła (18x8.5’’)
oraz skrzynię
ładunkową
o wymiarach:
90x125x30 cm.

Ułatwia wymianę urządzeń roboczych
mocowanych z z tyłu: areator, areator rurkowy,
wertykulator.

Lekka, wytrzymała obrotowa
szczotka, która szybko
i wydajnie usuwa piach,
żwir, liście i cienką warstwę
śniegu. Szerokość robocza
100–120 cm.

RATY 0% na wszystkie traktory i ridery od 16.03 do 30.06.2020 r.

RIDERY HUSQVARNA WIOSNA 2020

MISTRZOWIE
KOSZENIA

 Przegubowy układ kierowniczy umożliwia
tylnej osi zachodzenie podczas skrętu pod
maszynę. Uzyskujemy znakomitą zwrotność
i minimalny promień zawracania przy pełnym
skręcie kierownicy.
 Urządzenie tnące mocowane z przodu
umożliwia znakomitą widoczność oraz
dotarcie do narożników, pod krzewy oraz
ławki parkowe itp.
  BioClip® jest wysokiej klasy technologią
rozdrabniania trawy, eliminującą potrzebę jej
zbierania. Dodatkowo ścinki trawy skutecznie
nawożą trawnik.

HUSQVARNA R 214TC

20x 0 %

Wydajny Rider z dwucylindrowym silnikiem
i urządzeniem tnącym Combi 94 z systemem
RRSO=0%
BioClip® lub z wyrzutem tylnym. Dla właścicieli
ogrodów i rolników wymagających wysokiej
wydajności, łatwej obsługi, doskonałej zwrotności.
Silnik: Briggs & Stratton, moc: 9,9 kW/ 3100 rpm,
przekładnia hydrostatyczna,
szerokość koszenia 94 cm

GRATIS

PODKASZARKA 115iL
Z AKUMULATOREM
I ŁADOWARKĄ

Rata: 824,95 zł

Sugerowana cena brutto: 16 499 zł

HUSQVARNA RC 318T
Wysokowydajny Rider wykorzystujący nową metodę
zbierania – bez blokowania przez ścinki, o dużej
pojemności. Opróżnianie pojemnika i wybór trybu
zbierania z fotela kierowcy. Briggs & Stratton
Endurance Series Intek V-Twin, przekładnia
hydrostatyczna. Urządzenia tnące dostępne
osobno: Combi 103, 112 cm. Stacyjka „Turn Key”.

Rata: 1 539,50 zł

Sugerowana cena brutto: 30 790 zł

DO KAŻDEGO RIDERA

HUSQVARNA R 216T AWD
Deck 94 cm/ Deck 103 cm

HUSQVARNA R 320X AWD

Dla właścicieli ogrodów przydomowych. Napęd na
wszystkie koła zapewnia dodatkową przyczepność a
przegubowy układ kierowniczy doskonałą manewrowość.
Przedni układ tnący umożliwia łatwą konserwację
i czyszczenie. Silnik: Briggs & Stratton, moc: 9.7 kW/
3100 obr/min, przekładnia hydrostatyczna AWD,
szerokość koszenia 94/103 cm, wysokość koszenia:
25-75 mm

Rata:
1 049,95 zł / 1 084,95 zł
Promocyjna cena brutto*:
22 498 zł 20 999 / 22 948 zł 21 699 zł

Przegubowy układ kierowniczy, napęd na
wszystkie koła i przednie urządzenie tnące
sprawia, że maszyna jest bardzo zwrotna. Liczny
osprzęt zapewnia wszechstronność urządzenia.
Silnik: Briggs & Stratton Endurance Series,
hydrostatyczna przekładnia AWD. Opcjonalne
układy tnące: Combi 94, Combi 103, Combi 112.

Rata: 1 199,95 zł

Sugerowana cena brutto: 23 999 zł

Rampy załadowcze

Przystawka wertykulator

Zbieracz z koszem

Wytrzymałe, wykonane z aluminium
o doskonałej przyczepności kół
przy załadunku na przyczepę.
Sprzedawane w parach.
Max obciążenie od 450 kg
do nawet 1000 kg
na obie rampy.

Przystawka do użytku z ramą. Usuwa filc
pozostawiając trawnik w lepszej kondycji. Hartowane pręty zapewniają dłuższą
żywotność.

Solidny zbieracz o bardzo
wysokiej wydajności
i pojemności, który można
opróżnić z fotela operatora.
Regulowane ustawienie
wysokości, szerokość
robocza 112/91 cm.

GRATIS WYKASZARKA 115iL, Z AKUMULATOREM I ŁADOWARKĄ DO KAŻDEGO TRAKTORA I RIDERA

MASZYNY AKUMULATOROWE HUSQVARNA WIOSNA 2020

20x 0 %

MNIEJSZY
HAŁAS

RRSO=0%

#CicheSasiedztwo

WSPÓLNY
AKUMULATOR

ZESTAW 115iL & 115iHD45

HUSQVARNA 115iPT4

Zestaw składający się z podkaszarki 115iL i nożyc
do żywopłotu 115iHD45. Lekka, wygodna i łatwa w
obsłudze podkaszarka akumulatorowa do przycinania
krawędzi. Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
115iHD45 są lekkie, łatwe w obsłudze i ciche.

Lekka akumulatorowa pilarka na wysięgniku,
z przystawką do podkrzesywania. Niski poziom
drgań. Teleskopowy wysięgnik zapewnia zasięg
do 4 m. Możliwość rozłożenia wysięgnika na dwie
części ułatwia transport maszyny.

Ciężar bez akumulatora 3,4 kg (115iL),
3,2 kg (115iHD45)
W zestawie akumulator
BLi10 oraz ładowarka

BEZ SPALIN

ŁATWOSĆ
UŻYCIA

EKONOMIA

JEDEN AKUMULATOR
DO WSZYSTKICH MASZYN.
Wszystkie maszyny mogą korzystać
z jednego akumulatora. Używając dwóch
akumulatorów (pracując na jednym, a drugi
ładując) wykonasz pracę bez przestojów.

Długość prowadnicy 25 cm
Masa 4,1 kg bez akumulatora
Prędkość piły łańcuchowej 10 m/s
Długość 285 cm
W komplecie pojedyna szelka

Rata: 39,95 zł

Rata: 66,45 zł

Promocyjna cena brutto*: 1 649 zł 1 329 zł

Sugerowana cena brutto: 799 zł
(Bez baterii i ładowarki)

HUSQVARNA 120i

HUSQVARNA 525iB

HUSQVARNA 520iRX

Pilarka idealna do ścinania mniejszych drzew oraz
podkrzesywania i obcinania gałęzi w Twoim ogrodzie.

Lekka, cicha dzięki specjalnej konstrukcji wentylatora
i dobrze wyważona dmuchawa akumulatorowa zapewnia
komfort długotrwałej pracy. Klasa wodoszczelności IPX4.

Wydajna i bardzo ergonomiczna wykaszarka
z głowicą żyłkową obracającą się w obie strony.
W komplecie nóż do cięcia wysokiej, gęstej trawy.

Prowadnica o długości 30 cm
Ciężar bez akumulatora 3,0 kg
Prędkość łańcucha 11,5 m/s
Technologia savE™ wydłużająca
do maksimum czas pracy

Możliwość stosowania akumulatora
plecakowego
Ciężar bez akumulatora 2.9 kg
Blokada obrotów
Tryb większej mocy
Pojedyncza szelka w komplecie
Bez akumulatora i ładowarki

Ciężar bez akumulatora 3,8 kg
Średnica cięcia 40 cm
Możliwość zmiany kierunku obrotów
Technologia savE™ wydłużająca
do maksimum czas pracy

Rata: 42,45 zł

Rata: 84,95 zł

Rata: 77,95 zł

(Bez baterii i ładowarki)

(Bez baterii i ładowarki)

(Bez baterii i ładowarki)

Sugerowana cena brutto: 849 zł

Sugerowana cena brutto: 1 699 zł

Sugerowana cena brutto: 1 559 zł

HUSQVARNA LC 347iVX

HUSQVARNA LC 141i

Kosiarka z napędem akumulatorowym i elektroniczną regulacją prędkości. Przeznaczona
do wygodnego i wydajnego koszenia trawy, wymagająca minimum konserwacji.
Dwa gniazda akumulatorów BLi zapewniają dłuższy czas pracy.

Wygodna kosiarka z napędem akumulatorowym do użytku
przydomowego. Łatwy, intuicyjny panel sterowania. Niewielkie
urządzenie tnące o lekkiej konstrukcji ułatwia manewrowanie.

Zbieranie / BioClip®/wyrzut tylny.
Szerokość robocza 47 cm
Wysokość robocza 20–75 mm

Napęd własny
Regulowana prędkość jazdy

Zbieranie/BioClip®/wyrzut tylny
Szerokość robocza 41 cm
Wysokośc robocza 25–75 mm

Rata: 134,95 zł

Rata: 89,95 zł

(Bez baterii i ładowarki)

(Bez baterii i ładowarki)

Sugerowana cena brutto: 2 699 zł

Bez napędu
Centralana regulacja
wysokości koszenia

Sugerowana cena brutto: 1 799 zł

RATY 0% na wszystkie maszyny akumulatorowe i roboty koszące Automower od 15.02 do 31.12.2020r.
®

ROBOTY KOSZĄCE
HUSQVARNA AUTOMOWER®

20x 0 %

RRSO=0%

NOWOŚĆ HUSQVARNA AUTOMOWER® 305
Zwarta, mocna konstrukcja. Łatwa obsługa
i konserwacja. Idealny do mniejszych, złożonych
ogrodów. Pokonuje wąskie przejścia
od 60 cm. Maks. nachylenie powierzchni
40%. Można go myć za pomocą węża
ogrodowego. W komplecie czujnik
wzrostu trawy, czujnik mrozu
i Automower® Connect@Home.

GRATIS

PODKASZARKA 115iL
Z AKUMULATOREM
I ŁADOWARKĄ

Rata: 237,45 zł

Sugerowana cena brutto: 4 749 zł

DO KAŻDEGO ROBOTA KOSZĄCEGO

MAŁE OGRODY

ŚREDNIE OGRODY

HUSQVARNA
AUTOMOWER® 105

HUSQVARNA
AUTOMOWER® 310

HUSQVARNA
AUTOMOWER® 315

Kompaktowy i lekki robot koszący do
mniejszych ogrodów, o nieskomplikowanej
strukturze do 600 m², z kilkoma
przeszkodami. Znakomicie radzi sobie
z manewrowaniem na niewielkich
przestrzeniach. Pokonuje szersze
przejścia i stoki o niewielkim nachyleniu.

Robot koszący na podwoziu z 4 kołami,
dzięki czemu dobrze radzi sobie na
nierównym terenie. Wymienna osłona
umożliwia indywidualne dostosowanie
wyglądu. Do małych i średniej wielkości
ogrodów do 1000 m² z kilkoma
przeszkodami. W standardzie
Automower® Connect@Home.

Automatyczna obsługa przejść pomaga
robotowi w pokonywaniu wąskich
przejazdów, czujnik dostosowuje
częstotliwość koszenia do tempa
wzrostu trawy. Do ogrodów do 1500 m²
z kilkoma przeszkodami i niewielkimi
pochyłościami. W standardzie
Automower® Connect@Home

Rata: 169,95 zł

Rata: 312,45 zł

Rata: 397,45 zł

Sugerowana cena brutto: 3 399 zł

Sugerowana cena brutto: 6 249 zł

Sugerowana cena brutto: 7 949 zł

DUŻE OGRODY

HUSQVARNA
AUTOMOWER® 420

HUSQVARNA
AUTOMOWER® 450X

HUSQVARNA
AUTOMOWER® 435X AWD

Mocny i duży robot koszący odpowiedni
do większości ogrodów do 2200 m².
Automatyczna obsługa przejść,
elektryczna regulacja wysokości
koszenia, czujnik wzrostu trawy oraz
bardzo cichy napęd. W standardzie
Automower® Connect@Home.

Najbardziej zaawansowany technologicznie i najlepiej wyposażony robot
koszący na rynku. Do dużych ogrodów
do 5000 m² i o złożonej strukturze.
Obsługuje wymagające, oddalone
od siebie obszary trawnika z kilkoma
przejazdami i o nachyleniu do 45%.

Pierwszy w historii model Husqvarna
Automower® z napędem na 4 koła, bez
trudu pielęgnuje najbardziej wymagające
trawniki o powierzchni do 3500 m2. Dzięki
możliwości pokonywania wzniesień o
nachyleniu do 70% (35˚), efekty koszenia
są znakomite nawet na trudnych terenach
pagórkowatych.

Rata: 529,95 zł

Rata: 934,95 zł

Rata: 1 059,95 zł

Sugerowana cena brutto: 10 599 zł

Sugerowana cena brutto: 18 699 zł

Sugerowana cena brutto: 21 199 zł

Automower® X-Line
Modele w wersji X-Line
posiadają wyjątkowe
wzornictwo - reflektory LED,
które zapewniają lepszą
widoczność, gumowe zderzaki
chroniące konstrukcję i zmniejszające ryzyko zarysowań oraz
wyjątkowe, pomarańczowe
nakładki kół. Posiadają również
zabezpieczenie przed kradzieżą
z funkcją śledzenia GPS.

Automower® Connect
Automower® Connect w
modelach X-Line jest funkcją
zapewniającą pełną kontrolę
nad kosiarką za pośrednictwem
smartfona i sieci komórkowej.
Automower® Connect@
home w modelach standard
(oprócz modelu 105) umożliwia
komunikację z maszyną na
odległość do 30m za pomocą
technologii Bluetooth.

GRATIS WYKASZARKA 115iL, Z AKUMULATOREM I ŁADOWARKĄ DO ROBOTÓW KOSZĄCYCH*
* Nie dotyczy modelu Husqvarna Automower® 105

ROZSZERZONA
GWARANCJA
Przedłuż gwarancję i zapewnij sobie spokój użytkowania.
Szczegóły programu Husqvarna Automower® Care
znajdziesz w broszurze informacyjnej
i na www.husqvarna.com

o 3* lub 4* lata więcej spokoju
W sumie 5 lat gwarancji
Bezpłatne naprawy gwarancyjne
Więcej informacji i możliwość zakupu przedłużonej gwarancji u Autoryzowanego Dilera Husqvarna
Adresy najbliższych punktów na: www.husqvarna.com/pl/wyszukiwarka-dilerow.
*3 lata dodatkowej gwarancji przy zakupie robota Automower® przez osobę fizyczną lub 4 lata dodatkowej
gwarancji przy zakupie przez podmiot gospodarczy.

CERTYFIKAT
ANTYKRADZIEŻOWY

SPERSONALIZUJ
SWOJEGO ROBOTA

Na 1 rok
do każdego
zakupionego
robota.

Zebra, biedronka, a może kwiaty?
Teraz możesz nadać swojemu robotowi
koszącemu wyjątkowy wygląd. Szczegóły
u Autoryzowanego Dilera Husqvarna.

Szczegóły
u Autoryzowanych Dilerów.

ADRES DILERA

Husqvarna nieustannie udoskonala swoje produkty i zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, technicznych i materiałowych oraz nowych rozwiązań
konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadamiania Klientów. Wszystkie urządzenia wyposażone w części ruchome mogą stwarzać zagrożenie w przypadku
nieodpowiedniej obsługi. Przed przystąpieniem do pracy należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. W niektórych krajach mogą występować różnice
w kompletacji i parametrach technicznych sprzętu. Informacje o maszynach dostępnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u autoryzowanego sprzedawcy
Husqvarna. Parametry techniczne maszyn są aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogą one ulegać zmianom w wyniku wprowadzania nowych
rozwiązań. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy w druku. Informacje zawarte w broszurze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych
kosztów) 2 700 zł, całkowita kwota do zapłaty 2 700 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu
0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł), 10 miesięcznych równych rat w wysokości 270 zł. Kalkulacja została
dokonana na dzień 25.02.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Przy składaniu wniosku o kredyt mogą być potrzebne dokumenty poświadczające dochody. Wysokość przyznanego kredytu zostanie wyliczona po zbadaniu
zdolności kredytowej. Lista akceptowanych przez bank dokumentów znajduje się na stronie internetowej Credit Agricole Bank Polska S.A. pod adresem www.
credit-agricole.pl oraz w punkcie sprzedaży partnera. Podany materiał ma charakter informacyjny.
Punkty należące do sieci Husqvarna, na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. są upoważnione do wykonywania czynności faktycznych
związanych z zawarciem umowy kredytu na zakup towarów/ usług. Oferta ważna do 30.06.2020 r.

* Promocja ważna od 16.03 – 30.06.2020

Wszystkie podane w niniejszej publikacji ceny są sugerowanymi cenami brutto i mogą ulec zmianie.
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Wszystkie prawa zastrzeżone. Logo Husqvarna oraz inne oznaczenia produktów i funkcji stanowią znaki
towarowe Husqvarna Group, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.international.husqvarna.com

www.husqvarna.pl

