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JESIENNA 
OFERTA

RATY 0%
NA CAŁY
ASORTYMENT
GRATIS
DODATKOWY 
ROK GWARANCJI 
NA PILARKI SPALINOWE

VOUCHER
NA MASZYNĘ
AKUMULATOROWĄ* GRATIS 
DO KAŻDEGO RIDERA I ROBOTA KOSZĄCEGO 

PROMOCJA
NA WYBRANE AKCESORIA

2 SZT.

-20%*

3 SZT.

-25%*

*Nie dotyczy robotów Automower® 105 
i robotów serii 500 oraz Riderów serii 500



PILARKI HUSQVARNA JESIEŃ 2020

HUSQVARNA 543 XP®
Lekka, wydajna i łatwa w manewrowaniu pilarka, 
opracowana z myślą o profesjonalnych użytkowni-
kach. Idealna do ścinania i okrzesywania. Wyposażo-
na w silnik X-Torq oraz tradycjnie regulowany gaźnik. 
Pilarka Husqvarna 543 XP® została zaprojektowana z 
myślą o oszczędności czasu i pieniędzy. 

43,1 cm³, 33-45 cm / 2,2 kW, 13”-18”, 4,5 kg

Rata: 
294,90 zł 

Sugerowana cena brutto: 2 949 zł 

HUSQVARNA 545 Mark II
Mocna, trwała i łatwa w manewrowaniu 

pilarka o pojemości ok. 50 cm3 przezna-
czona do pracy w drzewostanach śred-

niej klasy wieku. Wąska konstrukcja 
i szereg innowacyjnych funkcji zapew-
niają wydajną, niezawodną i komforto-

wą pracę. Opcjonalnie wyposażona 
w podgrzewane uchwyty zapewniające 

większy komfort i bezpieczeństwo.

50,1 cm³, 2,7 kW, 33–50 cm / 13”-20”, 5,3 kg

NIEZAWODNE PILARKI

HUSQVARNA 550 XP® Mark II
Mocna, trwała i łatwa w manewrowaniu pilarka o dużym 
przyspieszeniu i doskonałej wydajności cięcia. Przezna-
czona głównie do pracy w trzebieżach i drzewostanach 
średniej klasy wieku. Idealna maszyna do okrzesywania 
i prac pielęgnacyjnych. Wąska konstrukcja i szereg 
innowacyjnych rozwiązań zapewniają wydajną, nieza-
wodną i komfortową obsługę. Opcjonalnie wyposażona 
w podgrzewane uchwyty zapewniające większy komfort 
i bezpieczeństwo pracy. 

50,1 cm³, 2,8 kW, 33-50 cm / 13”-20”, 4,9 kg

HUSQVARNA 560 XP®
Pilarka dla profesjonalistow, której konstrukcja 
i innowacyjne rozwiązania umożliwiają wydajną, 
wygodną eksploatację. Technologia silnika X-Torq® 
zapewnia więcej mocy, mniejsze zużycie paliwa 
i obniżoną emisję zanieczyszczeń. RevBoost™ 
zapewnia natychmiastową dużą prędkość piły 
łańcuchowej dla sprawniejszego okrzesywania. 

59,8 cm³, 3,5 kW, 33-60 cm / 13”-24”, 5,9 kg

DODATKOWY ROK GWARANCJI na pilarki spalinowe do 31.12.2020 r.

GRATIS DODATKOWY ROK GWARANCJI 
NA WSZYSTKIE PILARKI SPALINOWE

Od ponad 60 lat produkujemy jedne z najlepszych pilarek na 
świecie. Zebrane doświadczenia wykorzystujemy do nieustannego 
ulepszania naszych maszyn, by zapewnić ich najwyższą wydajność 
oraz niezawodność. Dlatego też bezpłatnie wydłużamy gwarancję 
o dodatkowy rok na wszystkie pilarki spalinowe.

Skorzystaj już dziś z przedłużonej gwarancji Husqvarna Care™.

Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Husqvarna i na www.husqvarna.pl

+1 ROK
GWARANCJI

Rata: 229,90 zł 
Sugerowana cena brutto: 2 299 zł 

Rata: 314,90 zł 
Sugerowana cena brutto: 3 149 zł 

Rata: 364,90 zł 
Sugerowana cena brutto: 3 649 zł 

GRATIS*

SIEKIERA HUSQVARNA A1400

10x0%
RRSO=0%

*Dotyczy zakupu pilarki H545 Mark II 
od 01.10.2020 r.  do 30.11.2020 r. lub do wyczerpania zapasów.
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https://www.husqvarna.com/pl/produkty/pilarki/550-xp-mark-ii/967690835/


HUSQVARNA 120 Mark II
Podstawowy model pilarki do użytku przydomowego. 
Wyposażona w silnik X-Torq® zapewniający 
niskie zużycie paliwa oraz w system Air Injection 
utrzymujący filtr powietrza dłużej w czystości. Układ 
tnący ze zmniej-szonym ryzykiem odbicia poprawia 
bezpieczeństwo pracy.

38,2 cm³, 1,4 kW, 35-45 cm / 14’’-18’’, 4,85 kg 

HUSQVARNA 445 Mark II
Mocna pilarka uniwersalna dla tych, którzy oczekują 
od maszyny profesjonalnej jakości. Silnik X-Torq® 
zapewnia mniejsze zużycie paliwa oraz zmniejszoną 
emisję zanie-czyszczeń. Posiada funkcję Smart 
Start® oraz pompkę paliwa, które zapewniają łatwe 
uruchamianie maszyny za każdym razem. 

45,7 cm³, 2,1 kW, 33-45 cm / 13”-20”, 4,9 kg

PROMOCJA 
OLEJ MINERALNY
DO UKŁADÓW TNĄCYCH
Zawiera środek poprawiający 
lepkość. Zapewnia bardzo 
niskie zużycie łańcuchów 
i bieżni prowadnic 
dzięki zastosowaniu 
dodatków poprawiających 
smarowanie. Dostępny 
w opakowaniu 1L i 5L.

HUSQVARNA 135 Mark II
Uniwersalna i niezawodna pilarka do użytku 
przydomowego. Wyposażona w silnik X-Torq® 
zapewniający niskie zużycie paliwa oraz w system Air 
Injection utrzymujący filtr powietrza w czystości. Układ 
tnący ze zmniejszonym ryzykiem odbicia poprawia 
bezpieczeństwo pracy. Umieszczony z boku napinacz 
umożliwia szybkie i wygodne napinanie łańcucha. 

38 cm³, 1,6 kW, 35-40 cm / 14”-16”, 4,7 kg

PILARKI HUSQVARNA JESIEŃ 2020

Rata: 
214,90 zł
Sugerowana cena 
brutto: 2 149 zł 

HUSQVARNA 450 II
Idealna dla rolników, sadowników i użytkowników 
poszukujących maszyny do bardziej wymagających 
zadań i o profesjonalnych parametrach. Łatwy 
rozruch nie wymagający siły przy pociągnięciu 
za uchwyt rozrusznika. Silnik X-Torq® to 
mniejsze zużycie paliwa oraz zmniejszona 
emisja zanieczyszczeń. Wyłącznik powracający 
samoczynnie do pozycji wyjściowej oraz widoczny 
poziom paliwa, ułatwiają obsługę pilarki.

50,2 cm³, 2,4 kW, 33-50 cm / 13”-20”, 4,9 kg

DODATKOWY ROK GWARANCJI na pilarki spalinowe do 31.12.2020 r.

Rata: 74,90 zł 
Sugerowana cena brutto: 749 zł 

Rata: 114,90 zł 
Sugerowana cena brutto: 1 149 zł 

Rata: 194,90 zł 
Sugerowana cena brutto: 1 949 zł 

18,99 zł   13,90 zł  (1L)
79,99 zł   52,90 zł (5L)

Promocyjna
cena brutto:

10x0%
RRSO=0%

RABAT NA PROWADNICE
ŁAŃCUCHY I OLEJE DO PALIW

Dotyczy zakupu 2 lub 3 szt. z tej samej linii produktowej. 
Oferta ważna do 12.12.2020 r. lub do wyczerpania zapasów.

2 SZT.

-20%*

3 SZT.

-25%*

GRATIS
DODATKOWA 

PROWADNICA 
I ŁAŃCUCH

*

*Dotyczy zakupu pilarki H450 II od 01.10.2020 r.
do 30.11.2020 lub do wyczerpania zapasów.
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MYJKI / RIDERY HUSQVARNA JESIEŃ 2020

SZEROKI WYBÓR OSPRZĘTU I AKCESORIÓW DO RIDERÓW SPRAWIA, ŻE MASZYNY TE STAJĄ SIĘ 
UNIWERSALNE I MOŻNA JE WYKORZYSTYWAĆ DO WSZELKICH PRAC SEZONOWYCH. 

RATY 0%  na cały asortyment od 15.09 do 30.11.2020 r.

10x0%
RRSO=0%

MYJKA 
HUSQVARNA PW 125
Kompaktowa i lekka myjka 
ciśnieniowa, idealna do podstawowych 
prac przydomowych, takich jak mycie 
patio, narzędzi ogrodniczych, mebli 
ogrodowych czy ogrodzenia. Schowek 
na akcesoria, bęben do zwijania węża 
i wieszak na przewód umożliwiają 
efektywną pracę. W komplecie dwie 
dysze i jeden rozpylacz piany. 
Przepływ wody 320-460l/h, moc 1 500W, 
maks. ciśnienie 125 bar, długość węża 7 m.

Rata: 499,95 zł 
Sugerowana cena brutto: 9 999 zł 

Rata: 829,95 zł
Sugerowana cena brutto: 16 599 zł 

Rata: 999,95 zł
Sugerowana cena brutto: 19 999 zł

HUSQVARNA R 216T AWD
Dla właścicieli średniej wielkości przydomowych 
ogrodów. Napęd na wszystkie koła zapewnia lepszą 
przyczepność, a przegubowy układ kierowniczy 
doskonałą zwrotność. Przedni układ tnący 
z możliwością łatwego czyszczenia i konserwacji. 

Silnik: Briggs & Stratton, moc: 9.7 kW/3100 obr/min, 
przekładnia hydrostatyczna AWD, 
szerokość koszenia 94/103 cm, wysokość koszenia: 25-75 mm

HUSQVARNA R 214TC
Wydajny Rider z urządzeniem tnącym Combi 94 
z systemem BioClip® (mulczowanie) lub z tylnym 
wyrzutem trawy. Przegubowy układ kierowniczy 
i umieszczone z przodu urządzenie tnące 
zapewniają dobry dostęp do terenu koszenia 
i doskonałą widoczność przestrzeni roboczej.

Silnik: Briggs & Stratton, moc: 9,9 kW/ 3100 rpm, 
przekładnia hydrostatyczna, 
szerokość koszenia 94 cm

HUSQVARNA R 112C5
Kompaktowa konstrukcja tego ridera zapewnia łatwą 
obsługę nawet w wąskiej przestrzeni oraz ułatwia 
przechowywanie. Niedużych rozmiarów maszyna 
ma doskonałą przyczepność nawet w wilgotnych 
warunkach i na terenie pochyłym. Przegubowy układ 
kierowniczy zapewnia zwrotność z minimalnym 
promieniem skrętu. Urządzenie tnące, zamontowane 
z przodu daje doskonałą widoczność obszaru koszenia. 

Silnik Briggs&Stratton, moc 6,.4 kW/3 000 obr/min., 
szerokość koszenia 85 cm, wysokość koszenia: 25-70mm

Rata: 229,90 zł
Sugerowana cena brutto:  2 599 zł   2 299 zł 

MYJKA HUSQVARNA PW 450
Do najcięższych zadań, w tym mycia przyczep 
campingowych i dużych samochodów, fasad 
domów itp. Mosiężna głowica pompy, elastyczny 
wąż wysoko-ciśnieniowy wzmocniony stalą 
i silnik indukcyjny zapewniają niezawodne 
działanie oraz wyjątkową wydajność. Dwie 
funkcje obrotowe do regulacji dyszy i szybkiego 
podłączenia oraz schowek na akcesoria, wąż i 
przewód zasilający, dają komfort użytkowania. 

Przepływ wody 540-610 l/h, moc 2 900W, 
maks. ciśnienie 150 bar, długość węża 13 m.

Rata: 94,90 zł 
Sugerowana cena brutto:  1 049 zł  949 zł 

MYJKA HUSQVARNA PW 235R
Uniwersalna myjka ciśnieniowa, o solidnej 
konstrukcji z regulatorem ciśnienia na lancy, 
co ułatwia ustawienie wymaganego ciśnienia 
podczas pracy.  Posiada dwie funkcje obrotowe 
do regulacji dyszy i szybkiego podłączenia oraz 
wbudowany schowek na akcesoria, zwijacz węża
i schowek na przewód zasilający. Metalowa 
pompa zapewnia niezawodność i trwałość. 
W komplecie dwie dysze i jeden rozpylacz piany.

Przepływ wody 350-520 l/h, moc 1800W, 
maks. ciśnienie 135 bar, długość węża 8 m.

20x0%
RRSO=0%

Rata: 
55,90 zł
Sugerowana cena 
brutto:  629 zł   559 zł 

VOUCHER
NA MASZYNĘ

AKUMULATOROWĄ* GRATIS
DO KAŻDEGO RIDERA

* Wybór uzależniony od dostępności maszyn. 
Nie dotyczy Riderów serii 500.

Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów 
Husqvarna i na www.husqvarna.pl
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HUSQVARNA 125BVx
Wydajna dmuchawa do użytku przydomowego o wysokiej mocy wydmuchu. 
Dobrze wyważona i poręczna dzięki wylotowi powietrza w linii uchwytu. Łatwe 
uruchamianie dzięki technologii  Smart Start®. Dostarczana z płaską i okrągłą 
dyszą. W komplecie zestaw do odkurzania. 

28 cm³, 12 m3/min, 4,4 kg

RATY 0%  na cały asortyment od 15.09 do 30.11.2020 r.

WYKASZARKI / DMUCHAWY HUSQVARNA JESIEŃ 2020

Rata: 159,90 zł 
Sugerowana cena brutto: 1 599 zł 

10x0%
RRSO=0%

HUSQVARNA 535RX
Wydajna kosa spalinowa do trudnych, profesjonalnych zadań. Mocna 
i łatwa w manewrowaniu. LowVib skutecznie pochłania drgania, oszczędzając 
ramiona i dłonie użytkownika. Profilowany pałąk i wygodne uchwyty 
zapewniają wygodną pozycję roboczą. W zestawie tarcza, osłona 
COMBI GUARD oraz szelki Balance 35.

34,6 cm3, 1.6 kW, 6.1 kg/6.7 kg.

HUSQVARNA 525RX
Mocna, lekka i wygodna. Bezlitosna dla trawy i zarośli. W zestawie szelki 
Balance 35 a także tarcza do wysokiej trawy oraz łatwa w obsłudze 
półautomatyczna głowica żyłkowa. 

25,4 cm³, 1 kW, 4.9 kg

HUSQVARNA 128R
Lekka wykaszarka, doskonała do prac wokół domu. Łatwy rozruch z funkcją 
Smart Start® i pompką paliwa. Wytrzymały, pleciony giętki metalowy 
wałek napędowy. W zestawie z podwójnymi szelkami, łatwą w montażu 
półautomatyczną głowicą żyłkową oraz nożem do trawy. 

28 cm, 0,8 kW, 5,0 kg.

Rata: 109,90 zł 
Sugerowana cena brutto: 1 099 zł 

Rata: 184,90 zł 
Sugerowana cena brutto: 1 849 zł 

Rata: 269,90 zł 
Sugerowana cena brutto: 2 699 zł 

WYKASZARKI
HUSQVARNA
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  Prędkość wydmuchiwanego powietrza 46 m/s
  Ciężar bez akumulatora 2 kg

MASZYNY AKUMULATOROWE  HUSQVARNA JESIEŃ 2020

RATY 0%  na cały asortyment od 15.09 do 30.11.2020 r.

JEDEN AKUMULATOR
DO WSZYSTKICH MASZYN 
Wszystkie maszyny mogą korzystać z jednego akumulatora. 
Używając dwóch akumulatorów (pracując na jednym, a drugi ładując) 
wykonasz pracę bez przestojów.

MASZYNY AKUMULATOROWE

#CicheSasiedztwo

ciiiche

sąsiedztwo

ciiiche

sąsiedztwo

ciiiche

sąsiedztwo

ciiiche

sąsiedztwo

ciiiche

sąsiedztwo

ciiiche

sąsiedztwo

ciiiche

sąsiedztwo

ZESTAW HUSQVARNA
115iL & 115iHD45
Lekka, wygodna i łatwa w obsłudze podkaszarka do 
przycinania krawędzi trawnika lub małych obszarów 
wyższej trawy. Lekkie, ciche i łatwe w obsłudze nożyce 
do małych i średniej wielkości żywopłotów.

  Ciężar bez akumulatora 3,4 kg (H115iL) 
     3,2 kg (H115iHD45)

  W zestawie akumulator BLi10 oraz 
     łdowarka QC80

  Długość prowadnicy 25 cm
  Ciężar bez akumulatora 4,1 kg 
  Prędkość piły łańcuchowej 10 m/s
  Długość 285 cm
  W komplecie pojedyncza szelka

HUSQVARNA 520iRX 
Wydajna i bardzo ergonomiczna wykaszarka 
z głowicą żyłkową obracającą się w obie strony. 
W komplecie nóż do cięcia wysokiej, gęstej trawy. 

HUSQVARNA 120iB
Lekka, prosta w obsłudze i cicha dmuchawa idealna 
do niewielkich i średniej wielkości ogrodów. Wygodne 
uruchamianie, szybkie przyspieszenie, mały ciężar i 
trzy tryby, dające więcej możliwości użycia.

HUSQVARNA 115iPT4 
Lekka akumulatorowa pilarka na wysięgniku, 
z przystawką do podkrzesywania o niskim poziomie 
drgań. Teleskopowy wysięgnik zapewnia zasięg do 4 m. 
Możliwość rozłożenia wysięgnika na dwie części ułatwia 
transport maszyny.

HUSQVARNA 520iHD60   
Bardzo ciche, ale niezwykle skuteczne 
akumulatorowe nożyce do żywopłotu, o znakomitej 
ergonomii. Niski poziom drgań przekłada się 
na doskonałe warunki pracy. 

  Ciężar bez akumulatora 3,8 kg
  Średnica cięcia 40 cm
  Możliwość zmiany kierunku obrotów
  Technologia savE™ wydłużająca 

     do maksimum czas pracy

  Ciężar bez akumulatora 3,8 kg
  4000 cięć na min,
  Listwa tnąca 60 cm
  Obrotowy tylny uchwyt
  Technologia  savE™ wydłużająca 

     do maksimum czas pracy
  Regulowany tylny uchwyt

Rata: 84,95 zł 
Sugerowana cena brutto: 1 699 zł 

Rata: 42,45 zł
Sugerowana cena brutto: 849 zł 
(Bez baterii i ładowarki)

Rata: 82,45 zł 
Sugerowana cena brutto: 1 649 zł 
(Bez baterii i ładowarki)

Rata: 42,95 zł 
Sugerowana cena brutto: 859 zł 
(Bez baterii i ładowarki)

Rata: 97,45 zł 
Sugerowana cena brutto: 1 949 zł 
(Bez baterii i ładowarki)

HUSQVARNA T540i XP®
Najmocniejsza zasilana bateryjnie profesjonalna pilarka 
z górnym uchwytem, odpowiednik pilarki spalinowej 
o pojemności ok. 40 cm³, gdy jest wyposażona 
w akumulator BLi200X. Jest idealnym narzędziem 
do profesjonalnej pielęgnacji drzew.

  Długość prowadnicy 40 cm
  Ciężar bez akumulatora 3,5 kg
  Duża prędkość łańcucha
  Nieprzysłonięta widoczność
  Technologia savE™ wydłużająca

     do maksimum czas pracy

Rata: 149,95 zł
Sugerowana cena brutto: 2 999 zł 
(Z baterią i ładowarką)

20x0%
RRSO=0%

EKONOMIABEZ SPALINBEZ HAŁASU UNIWERSALNY
AKUMULATOR

ŁATWOSĆ 
UŻYCIA
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KOSIARKI AUTOMATYCZNE HUSQVARNA JESIEŃ 2020

HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 310
Robot koszący na podwoziu z 4 kołami, 
dzięki czemu dobrze radzi sobie na 
nierównym terenie. Wymienna osłona 
umożliwia indywidualne dostosowanie 
wyglądu. Do małych i średniej wielkości 
ogrodów do 1000 m² z kilkoma 
przeszkodami. W standardzie 
Automower® Connect@Home.

HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 315
Automatyczna obsługa przejść pomaga 
robotowi w pokonywaniu wąskich 
przejazdów, czujnik dostosowuje 
częstotliwość koszenia do tempa 
wzrostu trawy. Do ogrodów do 1500 m² 
z kilkoma przeszkodami i niewielkimi 
pochyłościami. W standardzie 
Automower® Connect@Home

HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 450X
Najbardziej zaawansowany techno-
logicznie i najlepiej wyposażony robot 
koszący na rynku. Do dużych ogrodów 
do 5000 m² i o złożonej strukturze. 
Obsługuje wymagające, oddalone 
od siebie obszary trawnika z kilkoma 
przejazdami i o nachyleniu do 45%.

HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 420
Mocny i duży robot koszący odpowiedni 
do większości ogrodów do 2200 m².
Automatyczna obsługa przejść, 
elektryczna regulacja wysokości 
koszenia, czujnik wzrostu trawy oraz 
bardzo cichy napęd. W standardzie 
Automower® Connect@Home.

ROBOTY KOSZĄCE 
HUSQVARNA AUTOMOWER®

NOWOŚĆ HUSQVARNA AUTOMOWER® 305
Zwarta, mocna konstrukcja. Łatwa obsługa 
i konserwacja. Idealny do mniejszych, złożo-
nych ogrodów. Pokonuje wąskie przejścia 
od 60 cm szerokości. Maks. nachylenie 
powierzchni 40%. Można go myć za pomocą 
węża ogrodowego. W komplecie czujnik 
wzrostu trawy, czujnik mrozu 
i Automower® Connect@Home. 

HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 105
Kompaktowy i lekki robot koszący do 
mniejszych ogrodów, o nieskomplikowanej 
strukturze do 600 m², z kilkoma 
przeszkodami. Znakomicie radzi sobie 
z manewrowaniem na niewielkich 
przestrzeniach. Pokonuje szersze 
przejścia i stoki o niewielkim nachyleniu.

VOUCHER
NA MASZYNĘ

AKUMULATOROWĄ* GRATIS
DO KAŻDEGO 

ROBOTA KOSZĄCEGO

RATY 0%  na cały asortyment od 15.09 do 30.11.2020 r.

Rata: 172,45 zł
Sugerowana cena brutto: 3 449 zł 

Rata: 949,95 zł
Sugerowana cena brutto: 18 999 zł

Rata: 399,95 zł
Sugerowana cena brutto: 7 999 zł 

Rata: 317,45 zł
Sugerowana cena brutto: 6 349 zł 

Rata: 1 074,95 zł
Sugerowana cena brutto: 21 499 zł 

Rata: 539,95 zł
Sugerowana cena brutto: 10 799 zł

HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 435X AWD
Pierwszy w historii model Husqvarna 
Automower® z napędem na 4 koła, bez 
trudu pielęgnuje najbardziej wymagające 
trawniki o powierzchni do 3500 m2. 
Dzięki możliwości pokonywania 
wzniesień o nachyleniu do 70% (35˚), 
efekty koszenia są znakomite nawet 
na trudnych terenach pagórkowatych.

Ciesz się spokojem 
oraz pięknym trawnikiem 
na dłużej - przedłuż 
gwarancję do 5 lat. 

Oferta jest ważna 
do 90 dni od momentu 
zakupu.

Szczegóły
u Autoryzowanych Dilerów 
Husqvarna oraz na 
www.husqvarna.pl.

MAŁE OGRODY

DUŻE OGRODY

ŚREDNIE OGRODY

Rata: 239,95 zł
Sugerowana cena brutto: 4 799 zł

20x0%
RRSO=0%

*Wybór uzależniony od dostępności maszyn. 
Nie dotyczy robotów Automower® 105 i modeli serii 500.

Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów 
Husqvarna i na www.husqvarna.pl
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Husqvarna nieustannie udoskonala swoje produkty i zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, technicznych i materiałowych oraz nowych rozwiązań 
konstrukcyjnych bez wcześniejszego  powiadamiania Klientów. Wszystkie urządzenia wyposażone w części ruchome mogą stwarzać zagrożenie w przypadku 
nieodpowiedniej obsługi. Przed przystąpieniem do pracy należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. W niektórych krajach mogą występować różnice 
w kompletacji i parametrach technicznych sprzętu. Informacje o maszynach dostępnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u autoryzowanego sprzedawcy 
Husqvarna. Parametry techniczne maszyn są aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogą one ulegać zmianom w wyniku wprowadzania nowych 
rozwiązań. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy w druku. Informacje zawarte w broszurze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu ratalnego wyliczona dla Husqvarna Poland Sp. z o.o. na dzień 14.09.2020 r. dla reprezentatywnego 
przykładu wynosi 0%. Okres kredytowania 10 i 20 miesięcy. Maksymalna kwota kredytu 40 000 zł. Minimalna kwota kredytu 150 zł. Przyznanie kredytu oraz jego 
warunki uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. (NIP: 526-10-08-546), (KRS: 0000011571), 
(„Bank”). Szczegółowe warunki dotyczące kredytu oraz jego dostępności znajdują się u Sprzedawcy. Husqvarna Poland Sp. z o.o. współpracuje z Bankiem i jest 
umocowana do świadczenia w imieniu Banku usług pośrednictwa w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o kredyt ratalny. 
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Wszystkie podane w niniejszej publikacji ceny są sugerowanymi cenami brutto i mogą ulec zmianie.
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Wszystkie prawa zastrzeżone. Logo Husqvarna oraz inne oznaczenia produktów i funkcji stanowią znaki 
towarowe Husqvarna Group, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.international.husqvarna.com

www.husqvarna.pl

WYSZUKAJ DILERA

POZWÓL FACHOWCOM 
ZADBAĆ O TWÓJ SPRZĘT

   Regularny serwis wydłuża żywotność 
     i funkcjonalność sprzętu oraz ogranicza 
     niepotrzebne przestoje w użytkowaniu maszyny. 

   Mechanicy w autoryzowanych serwisach posiadają 
     doświadczenie i wiedzę techniczną wspieraną 
     szkoleniami na temat produktów Husqvarna.

   Autoryzowane serwisy stosują właściwą 
     technologię napraw, oryginalne części zamienne 
     oraz akcesoria Husqvarna.

   Po naprawie otrzymasz Protokół Serwisowy 
     - wiesz dokładnie co było naprawione w Twojej maszynie.

   Usługi są objęte gwarancją, potwierdzoną w doku-
     mentach serwisowych. Wiele serwisów oferuje      
     transport maszyny do serwisu z dowozem powrotnym      
     (zadzwoń i zapytaj swojego Dilera o taką usługę). 

   Dzięki regularnym przeglądom możesz skorzystać 
     z oferty przedłużonej gwarancji na pilarki i dowolny 
     robot koszący Husqvarna Automower®.
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