
Leasing
– et tilbud til præcisionslandbrug fra Geoteam

Trimble GFX-750 display  
med NAV-900 antenne
Professionel og økonomisk attraktiv løsning til præcisionslandbrug

Dette er et eksempel. Vi kan sammensætte præcis  
den løsning som passer til dit behov – kontakt din lokale 
Geoteam konsulent på telefon: 7733 2233 eller mail: 
info@geoteam.dk

Alt er inklusiv, bl.a.
Alt er inklusiv, bl.a.
• Trimble GFX-750 display
• Trimble NAV-900 DGPS antenne
• Trimble Basic-High GNSS accuracy software
• Trimble NAV-900 Autopilot
• Modem, beslag og kabler m.m.
•  Geoteam PLUS aftale (telefonsupport og 

fabriksgaranti i 5 år)
• Montering af udstyret på din maskine
•  Opsætning og igangsætning af løsningen
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Driftsaftale
– et tilbud til præcisionslandbrug fra Geoteam



Trimble GFX-750 display  
med NAV-900 antenne
Professionel og økonomisk attraktiv løsning til præcisionslandbrug

Dette er et eksempel. Vi kan sammensætte præcis  
den løsning som passer til dit behov – kontakt din lokale 
Geoteam konsulent på telefon: 7733 2233 eller mail: 
landbrug@geoteam.dk

Alt er inklusiv, bl.a.

• Trimble GFX-750 display
• Trimble NAV-900 DGPS antenne
• Trimble Basic-High GNSS accuracy software
• Trimble NAV-900 Autopilot
• Modem, beslag og kabler m.m.
•  Geoteam PLUS aftale (telefonsupport og 

fabriksgaranti i 3 år)
• Montering af udstyret på din maskine
•  Opsætning og igangsætning af løsningen
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Det med småt:
• Leasing periode 5 år
• Udstyret forsikres af kunden eller forsikring kan tilkøbes
• Udstyret tilbageleveres efter endt leasing
• Forudsætter kreditgodkendelse

Alternativ
Ovennævnte løsning kan også tilbydes med  
10 cm Rangepoint løsning fra kr. 1.199 pr. måned 
med udbetaling på kr. 10.000,-

Uden udbetaling + kr. 189,- pr. måned.

Leasing ydelse 
Med RTK fra GPSnet.dk fra kr. 1.740,- pr. måned 
med udbetaling på kr. 20.000,-  
 
   
Uden udbetaling + kr. 378,- pr. måned



Branchens bedste Branchens bedste 
service og support service og support 

Professionelle serviceteknikere
Vores dygtige serviceteknikere finder den bedste løsning i samarbejde 
med kunden.

GPSnet.dk
Danmarks mest nøjagtige RTK-netværk. Uanset hvilket system du bru-
ger, kan du anvende GPSnet.dk

Geoteam PLUS
Geoteam PLUS: Med Geoteam PLUS abonnement får du professionel 
support. Vi hjælper dig videre så du får mest muligt udbytte af dit udstyr.

Vagttelefon
Hele året er vi klar med support og vejledning indenfor vore normale 
åbningstider. Herudover kan vi i perioden 1. februar til 1. oktober tilbyde 
support til akut opståede problemer mellem 6:00 og 22:00 mod et ge-
byr.  



Energivej 34 · 2750 Ballerup
Tlf. 7722 3322

info@geoteam.dk
www.geoteam.dk

Autoriseret forhandler af 

Du får 15% rabat på kameraudstyr og RAM mounts fra Geoteam  
i leasingperioden.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.


