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Nieuwe cashback actie LTO
Ledenvoordeel en Kärcher
Made, 29 maart 2017 – De lente is in het land! Tijd voor de vierde
editie van de Kärcher/LTO ledenvoordeel-actie die loopt van 27 maart
t/m 31 december. Nieuw dit jaar is dat niet alleen de leden van LTO
Noord, ZLTO en LLTB van de vele voordelen van deze actie kunnen
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profiteren maar ook de Boval Profijt-, VGB- en KABV-leden.

Naast een zeer aantrekkelijk Cashback bedrag dat kan oplopen tot wel
€ 250,- zijn bepaalde voorjaarsmodellen ook nog eens voorzien van
zeer handige toebehoren die tijdens de voorjaarsactie-periode (27
maart t/m 21 juni 2017) gratis meegeleverd worden. Zo ontvangt men
bij aankoop van een koudwater hogedrukreiniger, met het nieuwe
innovatieve EASY!Force hogedrukpistool, gratis een zeer handige
handgreep
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hogedrukreiniger met EASY!Force ontvangt men gratis een schuimlans
met tank voor efficiënt gebruik van reinigingsmiddelen. Kijk voor meer
informatie over deze actie op www.ltoledenvoordeel.nl/karcher.

Om van deze actie te kunnen profiteren, dienen de aangesloten leden
hun Kärcher machine bij één van de deelnemende Kärcher Agro
Dealers aan te schaffen. Bij deze speciale Kärcher Agro Dealers kan de
agrariër niet alleen terecht voor voordeel maar ook voor alle
reinigingsvraagstukken die binnen de agrarische sector spelen. Een
compleet overzicht van de Kärcher Agro Dealers treft u aan op
www.ltoledenvoordeel.nl/karcher

Kijk hier naar de actievideo: https://youtu.be/j5WTA__yhFU

EASY!Force
Vanaf 2017 worden alle professionele Kärcher hogedrukreinigers
geleverd met het nieuwe EASY!Force hogedrukpistool. Dankzij
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EASY!Force heeft de gebruiker geen knijpkracht meer nodig en kan er
bijvoorbeeld bij de reiniging van stallen langdurig mee gewerkt worden
zonder belasting van hand en vingers. Het gepatenteerde EASY!locksysteem zorgt ervoor dat het (de-)monteren van toebehoren snel en
eenvoudig gedaan kan worden.

Dat het EASY!Force hogedrukpistool iets is voor de agrariër bleek wel
tijdens Eurotier 2016, vakbeurs voor landbouw en veeteelt. Hier sleepte
het EASY!Force hogedrukpistool de Silver Innovation Award in de
wacht, na een positieve beoordeling door het innovatiecomité van de
Duitse landbouwvereniging DLG (Deutsche Landwirtsgesellschaft).

