Výhodné financování

Uvažujete o komoditním nákupu
zemědělských strojů?

Projekt Náš zemědělec vám nabízí
výhodné financování nákupu
zemědělské techniky za vaši úrodu.
Hlavní výhody
• komplexní nabídka financování všech typů nové
techniky a traktorů z naší nabídky
• vyřízení žádosti přímo u vás, s minimem podkladů
a bez ručitele
• bez omezení maximální výše financování
• garance neměnných měsíčních splátek, včetně
pojištění
• doba splácení 24 až 84 měsíců
• akontace od 0 % ceny stroje
• smlouva o odkupu vaší úrody na celou dobu
splácení
• zajištění mobility všech dodaných strojů a dodávky
náhradních dílů

Kontaktujte společnost Agromak ND, Proteco Praha nebo
ČSOB Leasing.
AGROMAK ND s.r.o.
Lidická 155, 252 61, Jeneč
www.agromaknd.cz
tel.: 233 900 621
PROTECO PRAHA, spol. s r.o.
Bělohorská 59, 169 00 Praha 6
www.proteco-as.cz
tel.: 602 705 480
Pobočková síť ČSOB Leasing:
Pobočka Praha, Na Pankráci 310/60, tel. 222 012 111
Pobočka Brno, Milady Horákové 6, tel. 545 566 431
Pobočka České Budějovice, Mánesova 456, tel. 386 116 611
Pobočka Hradec Králové, Eliščino nábřeží 322, tel. 495 518 174
Pobočka Jihlava, Husova 1643/26, tel. 606 757 820, 731 423 341
Pobočka Karlovy Vary, T. G. Masaryka 42, tel.: 602 470 409, 602 433 738
Pobočka Liberec, 1. máje 18, tel. 485 399 381
Pobočka Olomouc, Dolní nám. 28–29, tel. 585 501 292–4
Pobočka Ostrava, Hollarova 5, tel. 596 106 269, 97
Pobočka Pardubice, Masarykovo nám. 1458, tel. 466 798 130
Pobočka Plzeň, nám. T. G. Masaryka 12, tel. 377 219 275, 76
Pobočka Teplice, Krupská 33/20, tel. 417 554 411
Pobočka Zlín, nám. T. G. Masaryka 4349, tel. 577 641 381–5

ČSOB Leasing, a.s.
Člen skupiny KBC
Na Pankráci 310/60,
140 00 Praha 4

Nehledejte řešení, my ho máme...
Člen skupiny KBC

222 012 111 | www.csobleasing.cz

Komoditní
prodej strojů

Nehledejte řešení, my ho máme...
Projekt Náš zemědělec
Agromak ND vám dodá stroje podle vašeho výběru.
Proteco Praha odkoupí vaše komodity.
ČSOB Leasing vám poskytne výhodné financování.

Financování komoditního prodeje
zemědělské techniky
Financování s ČSOB Leasing
• výhodně
• jednoduše
• na místě
• bez ručitele
• bez omezení maximální částky
Proč financování od ČSOB Leasing?
• silné finanční zázemí ve skupině ČSOB – 100%
jistota při financováni
• finanční řešení šitá na míru – nejširší škála
finančních produktů – finanční leasing, úvěr,
operativní leasing
• osobní přístup v každém regionu

Zemědělská technika od autorizovaného
dodavatele AGROMAK ND s.r.o.

Operativní leasing
• operativní leasing umožňuje držet tempo
s technickým pokrokem
• umožňuje rovnoměrné plánování investic se
stabilními náklady
• získáte potřebné vybavení, např. pro časově
omezené projekty

vždy spolehlivý a solventní partner
Na tuzemském trhu i na zahraničních trzích
obchodujeme veškeré zemědělské komodity, osiva,
krmiva, hnojiva, agrochemické přípravky, rostlinné
oleje a pohonné hmoty.

Zetor

Kubota

Návěsy a přívěsy

Finanční leasing
• doba splácení 24 až 84 měsíců
• akontace již od 0 % ceny stroje
• možnost využití sezonních splátek
Úvěr
• doba splácení 6 až 84 měsíců
• financování až 100 % ceny stroje bez DPH
• splátka úvěru není zatížena DPH

PROTECO PRAHA spol. s r.o.

Manipulační technika

Lisy

Žací stroje

A další stoje dle nabídky na www.agromaknd.cz

Nabízíme:
• seriózní, rychlé a profesionální jednání
• nákup a prodej komodit za solidní ceny
• zálohy na komodity
• včasnost a jistotu úhrad

