Z NAMI BĘDZIESZ ZAWSZE
GOTOWY DO PRACY!
Finansowanie napraw
i części maszyn rolniczych

Przykładowa kalkulacja:
Koszt naprawy/części = 25 000 zł
Rata miesięczna w finansowaniu = 2 208 zł *
Koszt naprawy/części = 50 000 zł
Rata miesięczna w finansowaniu = 4 417 zł *
* Warunki cenowe dotyczą kredytu na okres 12 miesięcy w wysokości naprawy
sprzętu, spłacanego w równych ratach miesięcznych. Oprocentowanie kredytu
bazuje na zmiennej stopie bazowej opartej na WIBOR 3M. Kalkulacja uwzględnia
sfinansowaną i wliczoną w wysokość raty kwotę prowizji przygotowawczej
w wysokości 2% od kwoty udzielonego kredytu.

We współpracy z Grupą Credit Agricole

Środek prac polowych, a Twój ciągnik wymaga kosztownej naprawy?
A może chcesz zrobić przegląd maszyn przed sezonem?
Skorzystaj z nowej oferty John Deere Financial na sfinansowanie
napraw i części maszyn.

Jak otrzymać kredyt:
Na co możesz
przeznaczyć kredyt:

Odwiedzasz swojego dealera John Deere,
który sporządza kosztorys serwisu.
Składasz u dealera wniosek o kredyt

zakup częsci zamiennych do maszyn rolniczych
serwis maszyn rolniczych
wynajem maszyn zastępczych

(Jeśli jesteś rolnikiem indywidualnym to do wniosku
dealer będzie potrzebował tylko Twojego dowodu
osobistego oraz nakazu płatniczego dotyczącego
podatku rolnego. Jeśli prowadzisz firmę, możesz zostać
poproszony o dodatkowe dokumenty).

(sprawdź dostępność tej opcji u swojego dealera)

Przed rozmową z ekspertem banku
przygotuj następujące dokumenty:

Szczegóły kredytu:

·
·
·
·
·

okres kredytowania 12 miesięcy
kwota kredytu do 150 tys. zł
raty spłacane miesięcznie
zapytaj swojego dealera o wyjątkowe
korzystne warunki finansowania fabrycznego
1

Masz pytania?
Jeśli chcesz się więcej dowiedzieć o kredycie
na części i serwis maszyn rolniczych, zadzwoń
pod numer 71 799 71 59 (koszt wg stawki operatora).
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posiadane grunty własne, dzierżawione
produkcja rolna
otrzymane dopłaty bezpośrednie
posiadane rachunki bankowe
posiadane zobowiązania (kredyty,
leasingi i inne)

Kontaktuje się z Tobą ekspert banku
Credit Agricole, aby zebrać niezbędne
informacje na temat Twojego gospodarstwa.

W ciągu 48 godzin (2 dni robocze)
otrzymujesz decyzję kredytową.
Teraz możesz spokojnie i bez nadszarpnięcia
budżetu, naprawić maszynę lub sfinansować
zakup wszystkich potrzebnych części.

Wynajem maszyny zastępczej jest możliwy u wybranych autoryzowanych dealerów John Deere i jest uzależniony od dostępności
maszyn zastępczych. „Finansowanie zakupu części i serwisu u Dealera John Deere” skierowane jest do przedsiębiorców
identyfikujących się typem działalności PKD 01, Rolników indywidualnych i producentów z działów specjalnych produkcji rolnej,
spółdzielni rolniczych, grup producenckich prowadzących działalność w formie sp. z.o.o., sp. akcyjnej. Warunkiem udzielenia
kredytu jest posiadanie Konta Biznes w Banku Credit Agricole. Oferta skierowana jest do klientów korzystających z napraw
i serwisu maszyn wyłącznie u autoryzowanych dealerów John Deere. Szczegóły dostępne na www.credit-agricole.pl, u Dealerów
John Deere oraz u Mobilnych Doradców Agro.
Materiał ma charakter informacyjny.

We współpracy z Grupą Credit Agricole

