
CEBIS Touch
Acces direct la aproape toate 
comenzile tractorului, vedere clară, 
prietenoasă și intuitivă.

CMATIC:
Transmisie full automată, 
optimizată, care generează confort, 
performanță și un consum redus de 
combustibil. Ușurință în exploatare.

Punte Proactiv:
Consum de combustibil scăzut, confort 
sporit, manevrabilitate foarte bună, proiectat 
pentru uz extrem, protejează tractorul și 
operatorul.

Beneficii premium = preț avantajos. Contactează dealerul tău CLAAS pentru detalii.

SATCOR 5
Semnalul de corecție central prin 
satelit dezvoltat de către CLAAS, 
cu o precizie de +/-5 cm.

0800.400.444

info-ro@claas.com
clientulnostru@claas.ro
www.claas.ro

www.facebook.com/CLAAS.Romania

Oferta este valabilă pentru tractoare din gama AXION 810, 830, 840, 850, 870; AXION 920, 930, 940, 950, 960. Oferta este supusă unor termene și condiții și este valabilă până la 30.04.2020.
* Pentru leasing.

Tractoare Premium CLAAS. 
Opțiuni de top, servicii de top, pentru fermieri profesioniști.

Finanţare

Pentru achiziţia tractoarelor cu echipare 
Premium aveţi:
>  DOBÂNDĂ FIXĂ de 1,99% pe an, 

leasing sau credit;
>  AVANS începând de la 0%;
> Taxă de management 0,99%*;
> CASCO gratuit 1 an*.

Pe lângă optimizarea inițială a utilajului la 
momentul predării, mai beneficiezi 
de o a doua optimizare după 300 ore de 
funcționare, făcută de către unul din 
specialiștii noștri, pentru ca tractorul tău 
să aibă performanțe maxime în funcție 
de implementele pe care le utilizezi.

CLAAS îți asigură garanție extinsă MAXI 
CARE (1 an garanție + 2 ani MAXI CARE) 
pentru tractorul tău cu echipare Premium. 
Garanția acoperă toate piesele de schimb 
și materialele de lucru CLAAS ORIGINAL 
necesare, împreună cu orice reparații 
efectuate de către partenerul tău CLAAS.

Achiziționezi un tractor în cadrul acestei 
campanii și vizitezi fabrica unde se produc 
tractoarele CLAAS din Le Mans, Franța. Vei 
avea ocazia să vezi și pista celebrei curse 
de andurață de 24 de ore de la Le Mans. 
Pregătește-te să fii uimit!

Optimizare utilaj MAXI CARE Vizitezi fabrica CLAAS Le Mans


