FÅ FULL KONTROLL
PÅ VANNINGSVOGNENE

kr. 299,pr.mnd

Den norske innovasjonen fra
7Sense gir deg full kontroll og tid
til å gjøre andre ting.
Irrigation Sensor er utviklet og
produsert i Norge - i samarbeid
med norske bønder.

• Enkel montering, kun to reimer

• Robust, vanntett og driftssikker

• Enkel å flytte, bruk den på
flere vogner

• Batteridrift sikrer over 1000
timer vanning

• Ingen utvendig kabling eller
slitasjedeler

• Patentsøkt, norsk teknologi

All info tilgjengelig på
mobil, nettbrett og pc

Meld din interresse på: www.7sense.no/vanning

DETTE FÅR DU
SENSOR ENHET

FULL SERVICE OG VEDLIKEHOLDSAVTALE

• 1 stk. 7Sense Irrigation Sensor
• Festestropper
• SIM-kort
• Årlig batteribytte

• Abonnement til SIM-kort
• Datatrafikk
• SMS-varsler
• Alltid oppdatert og oppgradert produkt
• Vedlikehold ved behov
• Bytteprodukt ved feil
• Bytteprodukt ved ødelagt sensor

KUN kr. 299,- pr.mnd

OM AVTALEN
LEIEBETINGELSER

HVORFOR LEIER VI UT?

• Ingen etableringsgebyr
• Ingen rente
• Ingen fakturagebyr for elektronisk
faktura
• Service og vedlikeholdsavtale inkludert
i hele leieperioden
• Full skadedekning inkludert i hele
leieperioden
• Avtaletid 5 år
• Minimum leietid er 6 måneder,
avtalen kan etter dette sies opp med 6
måneders oppsigelsesfrist fra
oppsigelsesdato.

Vi vil at norske bønder skal være først med
ny og innovativ teknologi. Derfor tilbyr
vi leie med lav månedskostnad og uten
risiko.

OM LEIEAVTALEN
• Du betaler en fast månedlig sum
hele perioden
• Du leier varen direkte fra 7Sense,
ikke fra en bank eller
finansieringsselskap.
• 7Sense eier varen i leieperioden, du
kan når som helst kjøpe den ut

• Du trenger ingen egenandel
• Det er ingen krav til pant eller kausjon
• Leie gir raskere skattemessig
utgiftsføring
• Merverdiavgift betales som en del av
det månedlige leiebeløpet. Du slipper
å betale hele merverdiavgiften på
kjøpstidspunktet
• Du har alltid oppdatert utstyr
ETTER LEIEPERIODENS SLUTT
• Kan du levere tilbake utstyret og
avslutte avtalen
• Fortsette leieavtalen til et lavere
leiebeløp for en ny avtalt periode

7SENSE PORTAL
Dersom du ikke er bruker av 7Sense Portal fra før, tilkommer en årlig kostnad.
Portalkostnaden er kun 828,- per år, uansett hvor mange sensorer fra 7Sense du måtte ha.

Ring 33 08 44 00 eller registrer din interesse på:
www.7sense.no/vanning

