
Værktøj til de højeste krav

Mere Festool 
på én gang



Efter finansieringsperioden ejer du værktøjet,  
som du kan have glæde af, i mange år fremover.

Ingen skjulte omkostninger. 
0 kr. i oprettelse.

Da Martin først fik øjnene op  
for Festool FinansieringPLUS,  
var han ikke i tvivl...
“Jeg har regnet på det og sammensat min maskinpark på Festool hjemmesiden og det 
er bare lukrativt at få det fedeste værktøj for en fast lav ydelse - jeg ved hvad jeg har af 
omkostninger og at der ikke er nogle skjulte gebyrer eller lignende - det gør bare at jeg har 
flere penge på firmakontoen. Der er ovenikøbet både reparationsservice og tyveriforsikring 
inkluderet i hele finansieringperiodens 36 måneder.”

Martin Lindeberg
Ejer af Tømrerfirmaet Lindeberg

Lav, fast 
månedsydelse

Fri 
reparationsservice

Ny maskine
ved tyveri



721,-*
pr. måned

Priseksempel

Gå ind på Festool.dk/finansieringplus.

Find dine Festool favoritter i kalkulatoren.

Vælg. Gem. Få den samlede månedsydelse  (vejl. pris).

Send dine valg som pdf pr. email eller print ud.

Kontakt din 10-4 butik

Vi giver dig en pris og hjælper med kontrakt.

Medbring firma oplysninger inkl. CVR nr. samt foto-id.

Produkt Antal Vejl. pris Leasing pris pr mdr.
 i 36 mdr.

Restværdi
efter 36 mdr. Artikel nummer

DYKSAV TS 55 FEBQ-PLUS-FS 1 4 350 141 131 577010

STIKSAV TRION PS 300 EQ-PLUS 1 2 320 75 70 576041

EXCENTERSLIBER RO 150 
FEQ-PLUS 1 4 595 149 138 576017

OVERFRÆSER OF 1010 EBQ-SET 1 4 005 130 120 576201

STØVSUGER CTH 26 E/A DK 1 6 955 226 209 574940

Totalt 22 225 721 668

Da Martin først fik øjnene op  
for Festool FinansieringPLUS,  
var han ikke i tvivl...

Kom godt igang...
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Her er et eksempel på  
en værktøjspakke - du 
kan selvfølgelig vælge frit 
hvilke Festool maskiner der  
passer dine behov.

Scan QR-koden og kom 
direkte til kalkulatoren.

* Total vejledende pris ekskl. moms =22 225 kr.  Totalpris ved finansiering over 36 måneder 721 kr x 36 mdr. + 668 kr. = 26 624 kr. 
Priserne er baseret på vejledene priser 2021 og er ekskl. moms. Opstartsgebyr 0 kr. Finansieringen sker via finanseringsselskabet Grenkeleasing Aps, som sender fakturaen direkte til 
dig kvartalsvis. Ingen skjulte gebyrer. Det kræves at du kreditgodkendes og registrere maskinerne via din myFestool konto.



Gælder indtil 31. december 2021

Festool Danmark ApS

Besøgsadresse
Stenåldersgatan 3 
213 76 Malmø
Sverige

Postadresse
Postboks 1242 
2300 København S

Tlf. 44 84 20 24
E-mail: customerservice-dk@festool.com

www.festool.dk
www.festool.dk/finansieringplus

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.
Alle afbildninger er uforpligtende.

De priser der vises i denne brochure er 
vejledende priser ekskl. moms 2021.

Festool FinansieringPLUS: Priser og priseksempler i Festools 
markedsføring, viser månedsydelse og restværdi som er baseret 
på Festools vejledende udsalgspriser ekskl. moms. Autoriserede 
Festool forhandlere fastsætter prisen i hver enkel butik. 
0 Kr. i oprettelse. Din månedsydelse er 3,25% af den totale købspris 
og du frikøber efter 36 måneder til en lav restværdi 3% af total 
købsumme. 
Hver finansiering sker under de vilkår, der gælder på tidspunktet 
for kontraktens indgåelse, med forbehold for et samlet køb på 
mindst 3.500,00 kr. ekskl. moms, en positiv kreditvurdering og 
GRENKELEASING ApS accept af kontrakten, og tilbydes til 
profesionelle virksomheder med god til middel kreditværdighed. 
Det er en forudsætning at du registrere maskinerne via din Festool 
myFestool konto (gratis oprettelse), for at anvende de særlige 
Festool betingelser hos GRENKE.


