
Works for you

Alleen in de maand 
augustus, de 
SARIS MAGNUM 
Explorer 350

Geldig van 30 juli t/m 31 augustus 2018

augustus

€ 4900,50,- € 3702,-TOPPERPRIJS SARIS MAGNUM EXPLORER 350

incl. BTW

€ 3702,-van € 4900,50

Aanbiedingen zijn inclusief BTW en geldig van 30 juli tot en met 31 augustus 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.

SARIS
Zomer
Deals



Works for you

excl. BTW

SARIS Plateau - Zomer Deals

Aanbiedingen zijn inclusief BTW en geldig van 30 juli tot en met 31 augustus 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.

van € 114,95,-  voor

incl. BTW

PL2027 van € 3210,09 voor € 3029,84
Mét hoogrek + net

Ontvang een gratis hoogrek + net 
bij aankoop van een 
SARIS PL2027.

Hoogrek + net op de SARIS PL2027

Ontvang 50% korting bij aankoop van
een set schokdempers op alle
SARIS Plateau aanhangwagens.

Ontvang 50% korting op de optie
oprijplatenvoorbereiding 
bij aankoop van alle
SARIS Plateau aanhangwagens.
(excl. SARIS PS Compact 140)

Oprijplatenvoorbereiding op alle SARIS Plateau’s -50%OP VOORBEREIDINGOPRIJPLATEN

incl. BTW

€ 57,48
Set schokdempers:

Schokdempers op alle SARIS Plateau’s -50%OP SCHOKDEMPERS

GRATISHOOGREK
+ NET

Combineer de Plateau deals voor nog meer voordeel!



Works for you

Aanbiedingen zijn inclusief BTW en geldig van 30 juli tot en met 31 augustus 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.

SARIS Kipper - Zomer Deals

incl. BTW

PKC30 van € 4446,75 voor € 3351,-

Gratis dubbelwerkende pomp 
bij aankoop van een 
SARIS PKR aanhangwagen.

Alleen in de maand augustus, de
SARIS PKC30 voor een topperprijs!

Gratis dubbelwerkende pomp

SARIS PKC30 voor een topperprijs!

Ontvang 50% korting op een set 
schokdempers bij aankoop van een 
SARIS Kipper aanhangwagen.

Ontvang 50% korting op de optie 
oprijplatenvoorbereiding bij aankoop van een 
SARIS Kipper aanhangwagen. 
(excl. SARIS PKR, PKL30/40)

Oprijplatenvoorbereiding op SARIS Kippers -50%OP VOORBEREIDINGOPRIJPLATEN

Schokdempers op alle SARIS Kippers -50%OP SCHOKDEMPERS

GRATISDUBBELWERKENDE POMP

TOPPERPRIJS

van € 114,95,-  voor
incl. BTW

€ 57,48

Combineer de Kipper deals voor nog meer voordeel!



Works for you

excl. BTW

Aanbiedingen zijn inclusief BTW en geldig van 30 juli tot en met 31 augustus 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.

SARIS Opbouw - Zomer Deals

incl. BTW

incl. BTW

FW2000 van € 242,-  voor

FW2000 van € 242,- +  € 175,45  =  € 417,45 voor

€ 145,20

€ 208,73

Extra hoge versie:

extra hoge versie: lading stabilisatie stang

40% korting op de 
extra hoge versie van de 
SARIS FW2000.
(200 cm i.p.v. 180 cm)

Extra hoge versie

Bij aankoop van een SARIS FW2000 
ontvangt u 50% korting op de extra hoge 
versie (200 cm i.p.v. 180 cm)
mét lading stabilisatie stang.

Ontvang op alle
SARIS opbouw modellen 
40% korting op een 
lading stabilisatie stang.

Lading stabilisatie stang -40%OP LADING STABILISATIE STANG

incl. BTW

€ 105,27
Lading stabilisatie stang:

FW2000 extra hoog + lading stabilisatie stang

+

-50%OP DE COMBIDEAL

-40%OP EXTRA HOGE VERSIE

van € 175,45  voor


