
Works for you

juli

Bij aankoop van 
een SARIS Plateau 
aanhangwagen 
ontvangt u 
30% korting 
op een huif.

Geldig van 09 juli t/m 27 juli 2018

09 t/m 27 juli 2018

-30%
OP ELKEHUIF I.C.M. EEN SARIS PLATEAU 

AANHANGWAGEN

SARIS
Zomer
Deals

Aanbiedingen zijn inclusief BTW en geldig van 09 tot en met 27 juli 2018. SARIS streeft ernaar de hier afgebeelde informatie zo juist en volledig mogelijk aan te bieden.  
Desondanks kan SARIS niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie kunnen daarom geen rechten worden ontleend.  
SARIS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voorvloeiende uit het gebruik van deze informatie. Prijswijzigingen,- druk- en zetfouten voorbehouden.



Works for you

excl. BTW

Profiteer nu van onze Zomer Deals

Ontvang 40% korting op  
de meerprijs kipbaar  
bij aankoop van een  
SARIS Transporter  
PA 32 en PA 42.

PA 32 van 720,00 € 431,97 PA 42 van 847,00 € 508,20

Kipbaar met oprijplaten -40%OP MEERPRIJS KIPBAAR MET OPRIJPLATEN

Zijdeur

DV135 van 393,30 € 196,63 FW2000 van 423,50 € 211,75

-50%OP MEERPRIJS ZIJDEUR
Op de SARIS Opbouw 
DV135 en FW 2000  
ontvangt u 50% korting 
op de meerprijs zijdeur.

Bij elke niet elektrische  
SARIS Kipper ontvangt  
u op de meerprijs  
elektrische bediening  
40% korting. U betaalt 
dan slechts € 326,70 
in plaats van € 544,50 € 326,70

Elektrische bediening en/of Uitzetsteunen

€ 116,16

Bij aankoop van ELKE  
SARIS Kipper ontvangt 
u 40% korting op een 
set uitzetsteunen!  

U betaalt dan slechts 
€ 116,16 in plaats  
van € 193,60

-40%
OP ELEKTRISCHE BEDIENING EN/OFUITZETSTEUNEN

Combineer beide deals en pak DUBBEL voordeel

Aanbiedingen zijn inclusief BTW en geldig van 09 tot en met 27 juli 2018. SARIS streeft ernaar de hier afgebeelde informatie zo juist en volledig mogelijk aan te bieden.  
Desondanks kan SARIS niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie kunnen daarom geen rechten worden ontleend.  
SARIS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voorvloeiende uit het gebruik van deze informatie. Prijswijzigingen,- druk- en zetfouten voorbehouden.

incl. BTW incl. BTW

incl. BTWincl. BTW

incl. BTW incl. BTW

Meerprijs zijdeur

Meerprijs kipbaar met oprijplaten

Meerprijs zijdeur

Meerprijs kipbaar met oprijplaten


