Як повернути 25% грошей за купівлю
техніки «ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ»
(40% для фермерських господарств)
Ви - сільськогосподарський
товаровиробник
Ознайомитись із
переліком техніки
та обладнання

АКТ

Здійснити оплату
за техніку та обладнання
заводу-виробнику
або дилеру через
державний банк

Офіційний сайт
Мінекономрозвитку
та Мінагрополітики.

Державний банк

Подати заявку і підтверджуючі
документи щодо придбання
техніки та обладнання
у державний банк

Документи:
• копія платіжного доручення;
• акт приймання-передачі техніки та обладнання

Державний
банк

Реєстр
сільськогосподарських
товаровиробників

Мінагрополітики
Інформація щодо
суми коштів

Гроші

У 2017 році на часткову
компенсацію вартості
сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва
передбачено кошти в обсязі

Державний
банк

2-3
дні

Повертає
вам гроші!

550 млн гривень.

Ви

lozovamachinery.com

ПРИЧИН КУПУВАТИ
СІЛЬГОСПТЕХНІКУ

1

«ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ» зменшують ваші витрати
Наша техніка розроблена для реальних енергозбергіючих технологій. Малі експлуатаційні витрати
економлять вам гроші та підвищують ефективність вашого аграрного бізнесу.
Ми працюємо разом з провідними вченими у напрямку розробки оптимальних технологій вирощування
сільськогосподарських культур з оцінкою їх економічної доцільності.
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«ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ» універсальні: можна використовувати з будь-якими тракторами
та застосовувати зручну ширину захвату
Наша техніка адаптована як для вітчизняних, так і для імпортних тракторів. Для зручності лінійки
агрегатів представлені вам з максимально різноманітною шириною захвату.
Чи у вас невелике фермерське господарство (з парком тракторів 80-180 к.с.) або велике агропідприємство
(яке обробляє величезні площі найпотужнішими тракторами) – кожен вибере для себе «ЛОЗІВСЬКІ
МАШИНИ»!
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«ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ» підійдуть для будь-якої технології обробки ґрунту
Ви легко підберете для себе агрегат, для вашої агрономії, тому що ми випускаємо ґрунтооброблювальні та посівні знаряддя для всіх агротехнологій: традиційної, технології мульчування ,
консервативної та no-till.

«ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ» дбайливо ставляться до землі – годувальниці.
Наша техніка виділяється на ринку високою якістю обробки ґрунту. Тут ми не шукаємо компромісів та завжди націлені на найвищу якість виконання роботи нашими агрегатами.
Створенням нових знарядь займається спеціалізований інженерний центр (УКБТШ) у тісній взаємодії з
провідними науково-дослідними організаціями та вищими навчальними закладами аграрного профілю.

У «ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН» оперативний та якісний сервіс
Наші сервісні бригади, укомплектовані професійним обладнанням, своєчасно та якісно
обслуговують клієнтів по всій Україні у режимі 24/7.

«ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ» доступні у всіх областях України
Ми прагнемо бути ближчими до покупців – нашу техніку ви знайдете на усіх майданчиках
великих компаній, які торгують сільгосптехнікою.

«ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ» купувати вигідно!
Ми пропонуємо вам техніку, яка за якістю роботи не поступається (навіть часто перевершує!)
техніці кращих світових виробників. І при цьому ми пропонуємо за меньшу вартість.

«ЛОЗІВСЬКІ МАШИНИ» є національним виробником, тому придбавши
нашу техніку, ВИ ПОВЕРТАЄТЕ СОБІ 25%, ЧЕТВЕРТУ ЧАСТИНУ ВАРТОСТІ!
(40% для фермерських господарств)

