
DEUTZ-FAHR TRACTOREN

ZOMERACTIE
TOT 30 SEPTEMBER 2021
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PRESTATIE. BETROUWBAAR. RENDABEL. 
compleet met aantrekkelijke financiering 
Met hart en ziel doen wat u het liefste doet. Ondernemen. Daar wilt u financiële speelruimte 
voor. Samen met uw dealer verrassen we u met passende oplossingen om uw Deutz-Fahr 
tractor of maaidorser te financieren en verzekerd te leasen. Volledig afgestemd op uw situatie 
en met een vlotte, efficiënte afhandeling. Zodat u genoeg financiële speelruimte overhoudt om 
te doen wat er echt toe doet, ondernemen!
Bezoek www.deutz-fahr.com voor uw regionale dealer

SDF Financial Services biedt op maat gemaakte 
financieringsoplossingen, speciaal voor de agrarische 
sector. Neem contact op met uw dealer of bel 
met SDF Financial Services op 024 8200185 voor 
Nederland of 0153 69413 voor België.

Neem voor meer informatie contact op met:



 

Q3 2021

Alle financieringsacties zijn van toepassing op 55% van de catalogusprijs, tenzij anders vermeld. Minimaal te financieren bedrag is € 25.000,00.

Eenmalige contractkosten en overdrachtkosten a € 150,00.

SDF Financial Services kent uw markt, ziet uw passie en weet wat u nodig heeft om uw ambities waar te maken. Volledig afgestemd op uw situatie en met een 
vlotte, efficiënte afhandeling. Neem contact op met uw dealer of bel met SDF Financial Services op 024 8200185 voor Nederland of 0153 69413 voor België.*

*Financieringsacties zijn onder voorbehoud van kredietacceptatie.

SDF Financial Services is een handelsnaam van De Lage Landen Vendorlease B.V. en De Lage Landen Leasing N.V.

Andere looptijd of tot 100% financieren? SDF Financial Services heeft altijd 
een aantrekkelijke financieringsoplossing voor u. Ook voor maaidorsers!

Vraag uw dealer of SDF Financial Services naar het aanbod.

FINANCIERING ACTIE
Koop een Deutz-Fahr tractor en profiteer  
van een uitzonderlijk aanbod!

Beschikbaar voor alle modellen aangemeld bij  
SDF Financial Services voor 30 september 2021.  

  

Voor 48 t/m 84 maanden heeft SDF Financial  
Services aantrekkelijke financieringen, 
informeer bij uw dealer!

0,00%
rente voor financiering 
met een looptijd van 36 

maanden

Zomeractie 2021

24  

maanden0,00%
rente voor financiering 
met een looptijd van


