
Koop nu een nieuwe T7  
en bespaar 4 MAAL

De speCIaLIsT VOOr UW sUCCes

GrATis
1.000 LiTer 

AdbLue
met elektrische pomp

GPs AuToGuidAnce 
oP heT rTK neTwerK 
aan de helft van de prijs
NU:  volledig uitgerust rTK pakket op uw  

T7 tractor af fabriek

MeT Precisie LAndbouw 
hAALT u hoGer rendeMenT:

•  Minder overlappingen
•  Stressvrij werken in het donker
•  Brandstof besparen
•  Efficiënter werken
•  Nauwkeuriger planten en zaaien 
•  Betere traffic control in het veld
•  Nauwkeuriger beeld van het veld
•  Minder tijd per veldbewerking
•  Betere controle van de applicaties

exTra VOOrDeLIge fINaNCIerINg:
0,75% oP 2 jAAr - 1,30% oP 3 jAAr 
2,50% oP 4 jAAr - 3,50% oP 5 jAAr

€9.000**
I.p.V.

€18.000

excl
BTW

KLaar VOOr De  
VeLe VOOrDeLeN VaN 
preCIsIeLaNDbOUW?

geldig t.e.m. 30 april 2013

* e30/pk korting op het maximaal boosted vermogen zoals vermeld op de motorkap. Bv: T7.250 = 250pk max. vermogen x e30 = e7.500 voordeel
**  Op basis van Intelliview IV monitor (enkel op nieuwe bestellingen). Voor overige mogelijkheden raadpleeg uw dealer.

Ga snel langs bij uw New Holland dealer!

€30/PK *
KorTinG
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