CAMPANHA MF GLOBAL

MF 4707 GLOBAL (75 cv)
35.500,00€*
Cabine com ar condicionado e limpa-vidros traseiro; Inversor mecânico;
Travões de reboque hidráulicos (2 linhas); Jante 34’’; Pesos frontais;
Dois distribuidores de comando mecânico; Coluna de direção ajustável.
*
Aos valores indicados acresce o IVA à taxa legal em vigor.

359€ / MÊS*
20% ENTRADA

84 RENDAS MENSAIS / 2% VALOR RESIDUAL / 1,925% TAXA FIXA
* TAN de 1,9250% e TAEG: 2,2617% calculada para contrato de leasing com rendas mensais base em taxa fixa, trator Massey Ferguson MF4707
Cab no montante de 35.500,00€ com entrada inicial de 20% e um valor residual de 2%, corresponde uma renda de 357,72€. Campanha
realizada em conjunto com Deutsche Leasing EFC – Suc. em Portugal. Válida para clientes finais e para modelos novos. Duração do contrato 84
meses. Seguros de equipamento a fazer pelo cliente com direitos ressalvados ao Deutsche Leasing EFC. Comissões de portes 1,50€ e despesas
de estudo 195,00€. Todos os valores sem IVA. Financiamento sujeito a aprovação pelo Deutsche Leasing EFC. As condições apresentadas
poderão ser alteradas sem aviso prévio. Campanha válida até dia 31 de Outubro 2019. Mais informação nos concessionários MF.
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CAMPANHA MF GLOBAL

MF 4709 GLOBAL (95 cv)
38.650,00€*
Cabine com ar condicionado e limpa-vidros traseiro; Inversor mecânico;
Travões de reboque hidráulicos (2 linhas); Jante 34’’; Pesos frontais;
Dois distribuidores de comando mecânico; Coluna de direção ajustável.
*
Aos valores indicados acresce o IVA à taxa legal em vigor.

391€ / MÊS*
20% ENTRADA

84 RENDAS MENSAIS / 2% VALOR RESIDUAL / 1,925% TAXA FIXA
* TAN de 1,9250% e TAEG: 2,2353% calculada para contrato de leasing com rendas mensais base em taxa fixa, trator Massey Ferguson MF4709
Cab no montante de 38.650,00€ com entrada inicial de 20% e um valor residual de 2%, corresponde uma renda de 389,46€. Campanha
realizada em conjunto com Deutsche Leasing EFC – Suc. em Portugal. Válida para clientes finais e para modelos novos. Duração do contrato 84
meses. Seguros de equipamento a fazer pelo cliente com direitos ressalvados ao Deutsche Leasing EFC. Comissões de portes 1,50€ e despesas
de estudo 195,00€. Todos os valores sem IVA. Financiamento sujeito a aprovação pelo Deutsche Leasing EFC. As condições apresentadas
poderão ser alteradas sem aviso prévio. Campanha válida até dia 31 de Outubro 2019. Mais informação nos concessionários MF.
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CAMPANHA MF GLOBAL

MF 5711 GLOBAL (110 cv)
45.600,00€*
Cabine com ar condicionado e limpa-vidros traseiro; Inversor eletro-hidráulico;
Travões de reboque hidráulicos (2 linhas); Jante 34’’; Pesos frontais;
Dois distribuidores de comando mecânico; Coluna de direção ajustável.
*
Aos valores indicados acresce o IVA à taxa legal em vigor.

461€ / MÊS*
20% ENTRADA

84 RENDAS MENSAIS / 2% VALOR RESIDUAL / 1,925% TAXA FIXA
* TAN de 1,9250% e TAEG: 2,1907% calculada para contrato de leasing com rendas mensais base em taxa fixa, trator Massey Ferguson MF5711
Cab no montante de 45.600,00€ com entrada inicial de 20% e um valor residual de 2%, corresponde uma renda de 459,50€. Campanha
realizada em conjunto com Deutsche Leasing EFC – Suc. em Portugal. Válida para clientes finais e para modelos novos. Duração do contrato 84
meses. Seguros de equipamento a fazer pelo cliente com direitos ressalvados ao Deutsche Leasing EFC. Comissões de portes 1,50€ e despesas
de estudo 195,00€. Todos os valores sem IVA. Financiamento sujeito a aprovação pelo Deutsche Leasing EFC. As condições apresentadas
poderão ser alteradas sem aviso prévio. Campanha válida até dia 31 de Outubro 2019. Mais informação nos concessionários MF.
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CAMPANHA MF GLOBAL

MF 6713 GLOBAL (130 cv)
52.550,00€*
Cabine com ar condicionado e limpa-vidros traseiro; Inversor eletro-hidráulico;
Travões de reboque hidráulicos (2 linhas); Jante 38’’; Pesos frontais;
Três distribuidores de comando mecânico; Coluna de direção ajustável.
*
Aos valores indicados acresce o IVA à taxa legal em vigor.

531€ / MÊS*
20% ENTRADA

84 RENDAS MENSAIS / 2% VALOR RESIDUAL / 1,925% TAXA FIXA
*TAN de 1,9250% e TAEG: 2,0809% calculada para contrato de leasing com rendas mensais base em taxa fixa, trator Massey Ferguson MF6713
Cab no montante de 52.550,00€ com entrada inicial de 20% e um valor residual de 2%, corresponde uma renda de 529,53€. Campanha
realizada em conjunto com Deutsche Leasing EFC – Suc. em Portugal. Válida para clientes finais e para modelos novos. Duração do contrato 84
meses. Seguros de equipamento a fazer pelo cliente com direitos ressalvados ao Deutsche Leasing EFC. Comissões de portes 1,50€ e despesas
de estudo 195,00€. Todos os valores sem IVA. Financiamento sujeito a aprovação pelo Deutsche Leasing EFC. As condições apresentadas
poderão ser alteradas sem aviso prévio. Campanha válida até dia 31 de Outubro 2019. Mais informação nos concessionários MF.
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