


Bij aankoop van de G2200E (X-TRA) wordt 
de standaard versie gratis uitgerust met een 
ROPS/FOPS neerklapbaar veiligheidsdak.

Wilt u toch liever het veiligheidsdak 
behouden bij de aankoop van een G2200E 
(X-TRA)? Dan krijgt u gratis 5x LED 
werklampen op de machine.

Kiest u voor de G2200E (X-TRA) met cabine 
dan krijgt u 5x LED werklampen, 1x LED 
zwaailamp en een cabinemat cadeau.

• 1x upgrade van halogeen werklamp naar 
LED werklamp op hefarm.

• 2x LED werklampen voor aan het 
veiligheidsdak.

• 2x LED werklampen aan de achterzijde.

• 1x upgrade van halogeen werklamp naar 
LED werklamp op hefarm.

• 2x LED werklampen voor aan het 
veiligheidsdak.

• 2x LED werklampen aan de achterzijde.
• 1x LED zwaailamp.
• 1x cabinemat

• ROPS/FOPS neerklapbaar veiligheidsdak 
inclusief veiligheidsdeuren (L+R).

• Doorrijhoogte met ingeklapt veiligheidsdak: 
1.950 mm (gemeten met standaard 
banden).

TOBROCO-GIANT viert in 2021 het 25 jarig bestaan, een jubileum waar we trots op zijn. 
Deze mijlpaal had niet tot stand kunnen komen zonder onze klanten en daarom laten we 
u graag mee profi teren van een speciale fi nancieringsactie van 0% én gratis upgrade op 
de elektrische G2200E en G2200E X-TRA.

De groei die TOBROCO-GIANT doorgemaakt heeft komt mede doordat we continu 
blijven innoveren. Onze elektrische modellen zijn één van deze innovaties en gericht 
op de toekomst.

Een toekomst met elektrische machines die stil en zonder uitstoot werken. Ons 
vertrouwen in deze toekomst is groot en daarom bieden we een aantrekkelijke 
fi nancieringsactie voor de G2200E en G2200E X-TRA met vijf jaar garantie op de accu 
bij een onbeperkt aantal ladingen.

• De actie is van toepassing op de G2200E en G2200E X-TRA en is geldig t/m 31 
december 2021.

• Administratiekosten €175,00 bij aanvang. Koopoptie €100,00 einde looptijd.

• Maximaal 80% van de netto verkoopprijs komt in aanmerking voor de 
fi nancieringsactie. Minder aanbetalen, een langere looptijd? Vraag uw dealer naar 
de voorwaarden.

• Financieringsactie is onder voorbehoud van kredietacceptatie door GIANT 
Finance.

• De machine en aanbouwdelen moeten bij verkoop direct aangemeld worden voor 
de fi nanciering.

• Liquide middelen worden vrijgehouden voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

• GIANT Finance heeft alleen de machine en aanbouwdelen als onderpand.

• Uw huisbankier verlangt vaak meerdere zekerheden.

• Ruimte bij uw eigen huisbankier blijft beschikbaar.

• Tijdelijk vrij van rente!

Afbeeldingen kunnen afwijken van het uiteindelijke product.

*Zie de garantievoorwaarden met betrekking tot de elektro machines.

Vraag uw dealer naar meer informatie over de fi scale voordelen en subsidie mogelijkheden.


