Jonsered CS 2238 S
akční cena

Jonsered LM 2152 CMDA

6.190 Kč

Běžná cena: 6.990 Kč
Měsíční splátka: 310 Kč2)
Bonus – náhradní řetěz
– v hodnotě 291 Kč

akční cena

11.390 Kč

Běžná cena: 11.990 Kč
Měsíční splátka: 1.139 Kč1)
Financování 10×10 bez navýšení

Jonsered CS 2245
akční cena

9.490 Kč

Jonsered LM 2151 CMDA

Běžná cena: 10.790 Kč
Měsíční splátka: 949 Kč1)
Financování 10×10 bez navýšení

cena

15.990 Kč

Měsíční splátka: 1.599 Kč1)
Financování 10×10 bez navýšení
Bonus – kanystr na benzín (6 l)
– v hodnotě 697 Kč

Jonsered CS 2250 S
akční cena

11.790 Kč

Jonsered FR 2218 FA 4×4

Rider z akční
nabídky za
4.990 Kč měsíčně!3)

Běžná cena: 12.990 Kč
Měsíční splátka: 590 Kč2)
Bonus – náhradní řetěz a lišta
– v celkové hodnotě 1.020 Kč

cena

114.990 Kč

(Cena nezahrnuje žací ústrojí.)
Bonus – vozík
– v hodnotě 8.457 Kč

Jonsered CS 2152
akční cena

14.990 Kč

Běžná cena: 16.990 Kč
Měsíční splátka: 750 Kč2)
Bonus – náhradní řetěz a lišta
– v celkové hodnotě 1.046 Kč

Všechny traktory
z akční nabídky za
2.990 Kč měsíčně!4)

NOVINKA

Jonsered LT 2213 CA
Jonsered BC 2128
akční cena

6.990 Kč

Jonsered BC 2145
akční cena

Běžná cena: 7.290 Kč
Měsíční splátka: 699 Kč1)
Financování 10×10 bez navýšení
Bonus – chrániče sluchu s polstrovaným
obloukem – v hodnotě 486 Kč

19.990 Kč

Běžná cena: 22.490 Kč
Měsíční splátka: 1.000 Kč2)
Bonus – vyžínací struna Silent
– v hodnotě 1.256 Kč

Jonsered BC 2235
akční cena

14.990 Kč

Běžná cena: 16.190 Kč
Měsíční splátka: 750 Kč2)
Bonus – chrániče sluchu s kovovou
ochrannou síťkou – v hodnotě 1.115 Kč

Pily
technické údaje

CS 2238 S

CS 2245

CS 2250 S

CS 2152

Křovinořezy
technické údaje

BC 2128

BC 2145

BC 2235

výkon*

1,5 kW

2,1 kW

2,4 kW

2,4 kW

objem válce

28 cm3

45 cm3

34,6 cm3

délka lišty

14"/35 cm

15"/38 cm

15"/38 cm

15"/38 cm

výkon*

0,8 kW

2 kW

1,3 kW

hmotnost

4,7 kg

4,9 kg

5,1 kg

5,0 kg

hmotnost

4,8 kg

8,2 kg

7 kg

bez lišty a řetězu

bez příslušenství

akční cena

48.990 Kč

Jonsered LT 2213 C

Běžná cena: 53.990 Kč

akční cena

Sekačky
technické údaje

LM 2152 CMDA

LM 2151 CMDA

motor

Briggs & Stratton
650 Series

Briggs & Stratton
675 Series

motor

zdvihový objem válce

190 cm³

190 cm³

systém pohonu

s vlastním pohonem,
variabilní rychlost

metody sečení

sběr / mulčování

s vlastním pohonem,
variabilní rychlost
sběr / mulčování /
zadní výhoz

šířka sekání

53 cm

50 cm

výška sekání

32–95 mm

28–75 mm

objem sběrného koše

61 l

60 l

materiál skeletu

ocel

hliník

44.990 Kč
Běžná cena: 48.990 Kč

Traktory a rider
technické údaje

LT 2213 CA

Jonsered LT 2223 CMA2
akční cena

96.990 Kč
Běžná cena: 102.990 Kč

LT 2213 C

LT 2223 CMA2

FR 2218 FA 4×4

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Jonsered / Briggs &
Stratton V-Twin

Jonsered / Briggs &
Stratton OHV

zdvihový objem válce

344 cm³

344 cm³

724 cm³

500 cm³

převodovka

hydrostatická

manuální

hydrostatická

hydrostatická 4×4

šířka sekání

77 cm

77 cm

107 cm

103–112 cm

výška sekání

20–80 mm

20–80 mm

40–110 mm

40–90 mm

objem sběrného koše

200 l

200 l

250 l

------------

Jako BONUS OBDRŽÍTE K vybraným výrobkům (dle akční nabídky):
Jonsered
LM 2152 CMDA
(více uvnitř letáku)

vozík

Robustní sklopný vozík se sklápěcí zadní stěnou pro snadné nakládání a vykládání.
Rozměry: 125 × 83 × 31 cm. K dostání také další
příslušenství na rider a traktory: odmechovač,
provzdušňovač, rozmetadlo, sběrací vozík, zametací kartáč, cepákové žací ústrojí, sněhová radlice,
sněhová fréza atd.

chrániče sluchu s polstrovaným
obloukem

chrániče sluchu s kovovou
ochrannou síťkou

Tato lehká ochrana sluchu byla navržena s nejlepší ergonomií a pro dlouhé používání. S měkkým polstrováním náhlavního oblouku, jehož
konstrukce umožňuje 20% nastavení přítlaku na
hlavu. Unikátní vložky z polyuretanu poskytují
dostatečný prostor pro ušní boltce.

Komfortní mušlové chrániče sluchu s nosnou
konstrukcí, která umožní 20% seřízení přítlaku na
hlavu. Jsou vybaveny vodoodpudivým textilním
krytem mezi ochranným štítem a náhlavním
obloukem. Perfektní volba pro práci s křovinořezem v průběhu dlouhých pracovních směn. Vždy
používejte v kombinaci s ochrannými brýlemi.

Nyní za 11.390

Kč!

vyžínací struna Silent

Tvar této struny, který je patentovaný, snižuje úroveň hluku o 50 % ve
srovnání s naší kulatou strunou o stejném průměru. Současně má menší
odpor vzduchu, což zvyšuje efektivnost motoru, který rychleji dosáhne
svých optimálních otáček. Její unikátní materiál je charakteristický
tím, že nedochází k jejímu třepení na koncích, minimalizuje nebezpečí spečení struny uvnitř strunové hlavy díky speciálnímu povrchu
a dlouhé životnosti s dobrou odolností proti otěru. Tvar struny také
zabraňuje jejímu lámání ve výstupních otvorech vyžínací hlavy. Lze ji
snadno navinovat.

kanystr na benzín

Kanystr s ohebnou plnící trubicí, který je vhodný
pro zahradní techniku a automobily s katalyzátorem. 6 litrů

Více o originálním příslušenství Jonsered na www.jonsered.cz.
* JMENOVITÝ VÝKON
Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon (při ot/min) typického motoru pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO1585. Sériové vyráběné motory se
od této hodnoty mohou odlišovat. Skutečný výkon motoru instalovaného v konkrétním stroji se bude lišit podle provozní rychlosti, okolních podmínek a dalších proměnných.

PRODE J NA SPLÁTKY

Jonsered
Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov
Infolinka: 274 008 960
Fax: 274 870 162
Internet: www.jonsered.cz

Společnost Jonsered nabízí financování výrobků rovněž formou prodeje na splátky.

Chrániče sluchu
ke křovinořezům
BC 2128 a BC 2235

JAKO BONUS!

 
1)

FINANCOVÁNÍ 10×10 bez navýšení – přímá platba 10 %, počet splátek 9, RPSN 0 %.

PŘÍKLAD SPLÁCENÍ:
Pořizovací cena
Přímá platba
Výše úvěru

Měsíční splátka

2)

FINANCOVÁNÍ
NÍZKÉ SPLÁTKY
6.190 Kč

3)

FINANCOVÁNÍ
PRO RIDERY

114.990 Kč

4)

FINANCOVÁNÍ
PRO TRAKTORY
48.990 Kč

619 Kč

0 Kč

0 Kč

5.571 Kč

114.990 Kč

48.990 Kč

310 Kč

4.990 Kč

2.990 Kč

Počet měsíčních splátek

20

26

18

Celková splatná částka

6.200 Kč

129.740 Kč

53.820 Kč

od 12,59 %

od 11,11 %

od 12,13 %

12,49 %

10,99 %

12,11 %

**RPSN

Úroková sazba

Doba trvání spotřebitelského úvěru je do data splatnosti poslední měsíční splátky.
** Splatnost měsíční splátky je vždy k 15. dni, počínaje měsícem následujícím po uzavření smlouvy.
Zprostředkovatel vykonává zprostředkovatelskou činnost pro společnost ESSOX, s.r.o., a ostatní věřitele.
Prodejna musí být označena logem Husqvarna financování.

Ceny v této publikaci jsou pouze doporučené včetně DPH. Hodnoty bonusů jsou vyjádřené v prodejních
cenách včetně DPH a byly aktuální v době uvedení
do tisku, nicméně tyto hodnoty se mohou během roku
měnit. Změny cen mohou nastat také ve spojení s fluktuací měny.
Akce platí do 10. 5. 2011.

Odpovědnost za tiskové chyby vyloučena. Společnost
Jonsered neustále provádí vývoj výrobků, a proto si
vyhrazuje právo změnit design, specifikace a vybavení
bez předchozího upozornění.

Copyright © 2011 Jonsered. Všechna práva vyhrazena.
Jonsered a ostatní značky výrobků a vlastností jsou
registrované nebo neregistrované ochranné známky ve
vlastnictví skupiny Husqvarna Group.

Více informací o autorizovaných prodejcích Jonsered a sortimentu
získáte na www.jonsered.cz nebo infolince 274 008 960.
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NABÍDKA

