SARIS
Eindejaars
Deals
Geldig van
5 november t/m
21 december 2018

PK ROYAL GIANT 300

3 Tons, 3-zijdige kipper. Afm.: 306 x 184 cm.
Groots ingekocht. Zolang de voorraad strekt.

€ 4155,14

N I E U W!

incl. BTW

PKL ROYAL GIANT 300E
3 Tons, 3-zijdige electrische kipper.
Afm.: 330 x 184 cm. Geschikt voor oprijplaten.
Groots ingekocht. Zolang de voorraad strekt.

€ 4858,15
incl. BTW

Aanbiedingen zijn inclusief BTW en geldig van 5 november tot en met 21 december 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.
NL

Works for you

SARIS Eindejaars Deals
Superdeals: 5 november - 21 december 2018

Kippers speciaal ingekocht
Onze Kippers vervoeren, laden en lossen alles met
gemak. Groenafval, grofvuil, bouwmaterialen, los
gestort of rollend materiaal. Profiteer nu
zolang de voorraad strekt van de kortingen op:

SPECIA
INGEKO AL
CHT

PK Record 140
van € 2628,12 voor

€ 2538,58

incl. BTW

PK Compact ROYAL 300
van € 3337,18 voor

€ 3253,69

incl. BTW

PK Compact GIANT 300
van € 3477,54 voor

€ 3326,29

incl. BTW

Verlaagde plateau PM1727 met hoogrek en net
Ontvang € 337,59,- korting bij de
Plateau PM1727 met GRATIS:
• Verlaagd
• Hoogrek
• Net (grote mazen)

€ 337,59

KORTIN
G

PM1727 normaal € 3081,87. Nu voor

€ 2744,28

incl. BTW

Aanbiedingen zijn inclusief BTW en geldig van 5 november tot en met 21 december 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.
NL

Works for you

SARIS Eindejaars Deals
Superdeals: 5 november - 21 december 2018

Gesloten opbouw met superdeal!

€148,83

Aanhangwagens met opbouw. Voor uiteenlopende toepassingen,
uw lading is optimaal beschermd.

VO O R D
EE
VO O R U L
!

€ 129,47
VOO R D
EE
VOO R U L
!

DV135 van € 2814,46 voor

€ 2684,99

incl. BTW

excl. BTW

FW2000 van € 3753,42 voor

€ 3604,59

Alle McAlu Pro aanhangwagens nu met
GROOTS INGEKOCHT VOOR DE
NAJAARS-TUINKLUS!

incl. BTW

€ 90,75

KORTIN
LOOFRE G OP
K K EN

Loofrekken bij elke McAlu Pro
nu met korting van maar liefst

€ 90,75
incl. BTW

Uitsluitend in combinatie met
aankoop van een McAlu Pro
aanhangwagen.

Aanbiedingen zijn inclusief BTW en geldig van 5 november tot en met 21 december 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.
NL

Works for you

SARIS Eindejaars Deals
Superdeals: 5 november - 21 december 2018

KING XL met 1 meter huif

SUPER
TOPPER
2018!

SUPER TOPPER
Extra ingekocht tegen zeer scherpe prijzen.
Met huif (blauw) van 100 cm hoog.
Zolang de vooraad strekt!

KING XL + HUIF
van € 922,02 voor

€ 819,17

incl. BTW

UW
VOORDEEL

excl. BTW

85
,
2
€ 10

Aanbiedingen zijn inclusief BTW en geldig van 5 november tot en met 21 december 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.
NL

Works for you

