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Finansavimo sąlygos
traktoriams

Fiksuotos palūkanos finansavimui iki 5 metų 0,29% (*)

Papildomos sąlygos:
• Pasiūlymas galioja iki 2015-07-31
• Akcija galioja naujai ir sandėlyje esančiai technikai.
• Pradinis įnašas nuo 15%.
• Maksimalus finansavimo terminas iki 60 mėn.
• Sutarties administracinis mokestis fiksuotas 0,65% (nemažiau 200 EUR,       
  nedaugiau 3.000 EUR).
• Sąlygos galioja ir paskolai su NMA parama.

(*) - Finansavimas ypatingomis sąlygomis galimas ir trumpesniems                      
laikotarpiams (iki 1 metų).

John Deere Financial partneris Lietuvoje UAB Nordea Finance Lithuania.

Palūkanos nuo

0,29%
+ 3 mėnesių Euribor



Fiksuotos palūkanos finansavimui iki 5 metų 0,59% (*)

Papildomos sąlygos:
• Pasiūlymas galioja iki 2015-07-31
• Akcija galioja naujai ir sandėlyje esančiai technikai.
• Pradinis įnašas nuo 15%.
• Maksimalus finansavimo terminas iki 60 mėn.
• Sutarties administracinis mokestis fiksuotas 0,65% (nemažiau 200 EUR,       
  nedaugiau 3.000 EUR).
• Sąlygos galioja ir paskolai su NMA parama.

(*) - Finansavimas ypatingomis sąlygomis galimas ir trumpesniems                      
laikotarpiams (iki 1 metų).

John Deere Financial partneris Lietuvoje UAB Nordea Finance Lithuania.

Finansavimo sąlygos 
purkštuvams

Palūkanos nuo

0,59%
+ 3 mėnesių Euribor



Fiksuotos palūkanos finansavimui iki 5 metų 0,59% (*)

Papildomos sąlygos:
• Pasiūlymas galioja iki 2015-07-31
• Akcija galioja naujai ir sandėlyje esančiai technikai.
• Pradinis įnašas nuo 15%.
• Maksimalus finansavimo terminas iki 60 mėn.
• Sutarties administracinis mokestis fiksuotas 0,65% (nemažiau 200 EUR,       
  nedaugiau 3.000 EUR).
• Sąlygos galioja ir paskolai su NMA parama.

(*) - Finansavimas ypatingomis sąlygomis galimas ir trumpesniems                      
laikotarpiams (iki 1 metų).

John Deere Financial partneris Lietuvoje UAB Nordea Finance Lithuania.

Palūkanos nuo

0,59%
+ 3 mėnesių Euribor

Finansavimo sąlygos 
savaeigiams pašarų smulkintuvams
ir sėjamosioms



Finansavimo sąlygos
W, T ir S serijų kombainams

3 metų finansavimas tik

nuo1%
+ 3 mėnesių Euribor

Fiksuotos palūkanos finansavimui nuo 1% (*)

Papildomos sąlygos:
• Pasiūlymas galioja iki 2015-07-31
• Akcija galioja naujai ir sandėlyje esančiai technikai.
• Pradinis įnašas nuo 15%.
• Maksimalus finansavimo terminas iki 60 mėn.
• Sutarties administracinis mokestis fiksuotas 0,65% (nemažiau 200 EUR,       
  nedaugiau 3.000 EUR).
• Sąlygos galioja ir paskolai su NMA parama.

(*) - Finansavimas ypatingomis sąlygomis galimas ir trumpesniems                      
laikotarpiams (iki 1 metų).

John Deere Financial partneris Lietuvoje UAB Nordea Finance Lithuania.



Finansavimo sąlygos
ritininiams presams
ir presams vyniotuvams

Fiksuotos palūkanos

Fiksuotos palūkanos finansavimui nuo 1,49% (*)

Papildomos sąlygos:
• Pasiūlymas galioja iki 2015-07-31
• Akcija galioja naujai ir sandėlyje esančiai technikai.
• Pradinis įnašas nuo 20%.
• Maksimalus finansavimo terminas iki 60 mėn.
• Sutarties administracinis mokestis fiksuotas 0,65% (nemažiau 200 EUR,       
  nedaugiau 3.000 EUR).
• Sąlygos galioja ir paskolai su NMA parama.

(*) - Finansavimas ypatingomis sąlygomis galimas ir trumpesniems                      
laikotarpiams (iki 1 metų).

John Deere Financial partneris Lietuvoje UAB Nordea Finance Lithuania.

1,49%
+ 3 mėnesių Euribor


