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Tellef Solås

Fra: Arve Myrvang <aemmy@online.no>
Sendt: lørdag 15. februar 2020 12:02
Til: Tellef Solås
Emne: Re: Årsmøte i SIL
Vedlegg: Vedlegg uten navn 00013.pdf; John Deere 4052R med laster._SELJORD IDRETTSLAG__15661.pdf; 
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Kategorier: Rød kategori

Hei 
  
Har henta inn 3 tilbud. 
  
1. Eiksenteret i Hjartdal (flytter til Seljord snart) 
Her er tilbudet på kr 410,000 +mva Mulig brøyteskjæret må myttes ut med et annet etter anbefalinger frå 
andre idrettslag men det får me sjå på eventuelt. Da blir det et tillegg på ca 15.000 i pris. 
  
2. Tilbud frå TT maskin i Bø på iseki m utstyr. 
ca 550.000+mva. Det er anbefalt modell mendet er bare 2 igjen av denne før det kjem ein ny modell i år. 
Den ville truleg ha noko høgare pris men er ikkje klarlagt enda. 
  
3. Tilbud frå felleskjøpet på John Deere. 
kr.600.000+mva + skjær som ligger på ca 50.000 .- 
Felleskjøpet har også lagt ved forslag til leasingavtale som mange idrettslag benytter seg av etter det eg har 
forstått. 
  
  
Den rimelegaste her er også den med minst krefter, den dyraste har mest kraft så slik sett får man det man 
betaler for. 
  
Den minste traktoren klarer ikje håndtere like stort brøyteskjær som den største men det må bli ei 
heilhetsvurdering ihht økonomi opp i dette. 
  
Helsing Arve 
  
  
Den 15.02.2020 06:51, skrev Tellef Solås: 

Hei 

Har du eit tilbud på traktor med utstyr vi kan legge ved årsmøteinnkallinga? 

Så må eg ha forslag til treningsavgifter fotballgruppa ønsker i 2020. 

Haster litt då vi må legge ut alt på heimesida og møtet er neste måndag. 

Mvh 

Tellef 

  





 

 

Det tas forbehold om feil i tilbudsoppsettet over. Når tilbudet er akseptert av deg som kunde, mottar du kontrakt fra FKA for underskrift. En signert kontrakt sikrer en 

gjensidig juridisk bindende avtale mellom deg og FKA. For tilbudet og leveransen gjelder FKA’s salgs- og leveringsbetingelser. 
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John Deere 4052R med laster. 
 
Vi viser til samtale, og sender som avtalt følgende tilbud: 

 
Varenr Beskrivelse Antall Beløp 
175401 JOHN DEERE 4052R MED PLENDEKK STAGE V MOTOR 

52HK DIESELPARTIKEL FILTER, 2 STK DOBBLE 
HYDRAULIKK UTTAK FORAN OG BAK, FRONTLØFT TIL 
SKJÆR SAMT PTO TIL SNØFRES DRIFT FORAN. 
  

1 470 921,50 kr 

BLV10938 BAKRUTEPUSSER 1 4 026,74 kr 
MIA10204 SWITCH BRYTER ARBEIDSLYS BAK 1 251,20 kr 
1015SY1600 ARBEIDSLAMPE BAK LED 1600 LUMEN 2 2 025,30 kr 
175337 JOHN DEERE 440R KOMPLETT FRONTLASTER UTEN 

REDSKAPER 
1 53 301,50 kr 

1315524 SCANFRAME A-RAMME 1 3 532,50 kr 
800008 SMS-ADAPTER JOHN DEERE 4000 1 5 966,00 kr 
KDCBT730DAB KENWOOD CD DAB+ 1 1 506,57 kr 
161210002 VERTI-GROOM EV EXTENDED VERSION KOMBI HARV 

BØRSTE INKL GUMIMATTE 
1 36 345,50 kr 

    
553271 KLARGJØRING OG REG. OMKOSTNINGER TRAKTOR 9 200,00 kr 
553071 MONTERING TRAKTOR, LASTER OG REDSKAPER MM 12 500,00 kr 

 
 

Netto ekskl. mva 599 576,81 kr 

Mva 149 894,20 kr 

Sum inkl mva 749 471,01 kr 

 
  

Dato:    7. februar 2020 
Tilbudsnummer:  6068-805428 
Betalingsbetingelser:  Pr 15.dager 
Leveringsbetingelser: Etter avtale 
 

Tilbudet er gyldig til: 01.06.2020 

SELJORD IDRETTSLAG 
POSTBOKS 86 
3835 SELJORD 
 
 

Tilbud 
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Tekniske data: John Deere 4052R 
4 sylindret diesel motor 52hk samsvarer med STAGE V krav, nye utslippskrav fra 2021 
Elektronisk styrt innsprøytning (ECU) gir presis mengde drivstoff for maksimal effekt 
samtidig som den er med på å opprettholde lave drivstoffkostnader. 
Elektronisk styrt hydrostatisk girkasse trinnløs (eHST) 3 grupppe gir til ulike arbeids områder 
Auto gass til bruk ved transport og letttere opgaver, reduserer drivstoff forbruk 
DPF Diesel partikkelfilter 
Cruise kontroll 
Twin Touch pedaler for enkel kjøring frem og bakover 
Fronthydraulikk og PTO foran (2000 o/min CCW) 
Uavhengig PTO-uttak bak (540 o/min) 
3- punkts feste bak 
4WD 
Våte bremser 
Hydrostatisk servostyring 
Deluxe comfort hytte m/ luftfjæret sete, enkel betjening og en ergonomisk laster spak. 
Hitch Assist mulighet for å kjøre traktor forover og bakover ved hjelp av knapper på utsiden/bakskjermen. 
Styring av trekkstenger med konsoll på utsiden bak. 
 
 
 
Fabriksgaranti er 2 år. Vi kan og tilby 5 årig service og garanti avtale mot tilegg i prisen. 
Prisen for SGA avtale 9900,- årlig i 5 år/2000 timer, tilkjøring fra verksted ikke inkludert. 
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Leveringstid maskin. 
Pga nye motor krav som berører produksjon av nye modeller er det litt leveringstid. 
Leveringstid av ny maskin er ca medio juni 2020. 
 
 
Bilde viser kunstgress uttsyr Verti-Groom Extended version uten gummi matte. 
 

 
 
 
 
Opsjon vinter utstyr: 
Brøyteskjær Tokvam KGS 3,5m uten sving 54,000,- ekls Mva. 
Tokvam snøfres front montert F180THS anbefalt til vinterdrift pris 99,000,- elks Mva. 
 
Vi håper du finner tilbudet av interesse og vi kommer til å ta kontakt med deg i løpet av kommende uke.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Felleskjøpet Agri SA 
 
Myhrene, Magnus 
Salgskonsulent 
Tlf.: +4745290282 
Magnus.Myhrene@felleskjopet.no 
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07.02.2020 Dato
6003.05.35238

Referanse
Kontonummer

Telefon dir.
Faks

SELJORD IDRETTSLAG
NYVEG 16
3840 SELJORD

Vedr.: Uforbindtlig tilbud om leasing av John Deere, 2020

Vi viser til hyggelig samtale vedrørende leasingfinansiering av ovennevnte gjenstand(er) og oversender
som avtalt uforbindtlig tilbud på vegne av Nordea Finans Norge AS.

Vi kan p.t. tilby Dem følgende betingelser:

Investert beløp : kr 599.577
Forskuddsleie : kr 119.915 +mva
Finansiert beløp : kr 479.662
Etableringsgebyr : kr 2.450 +mva
Tinglysingsgebyr : kr 1.516 +mva
Termingebyr : kr 85 +mva
Nominell rente : 3,95 % p.a.
Løpetid : 84 måneder (minimumsperioden)
Leietermin : Forskuddsvis, måned
Restverdi : kr
Terminleie : kr 6.524 +mva

Dersom kjøpesummen eller beregningsgrunnlaget for leien endres vil terminleien endres tilsvarende.

Sikkerhet
Nordea Finans Norge AS har eiendomsretten i gjenstanden.

Faktura og overlevering
Faktura må utstedes til Nordea Finans Norge AS navn og adresse, da gjenstanden kjøpes og
eies av oss. Gjenstanden kan ikke utleveres før avtale om leasing er inngått mellom partene.

Innbytte/ forskuddsleie
I henhold til gjeldende regler skal forskuddsleien periodiseres og utgiftsføres over leasingperioden.
Imidlertid praktiseres dette ulikt, og vi anbefaler Dem derfor å ta kontakt med Deres ligningskontor eller
revisor.
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Nordea Finans Norge AS
Hovedkontor
Essendropsgt. 7
Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo
www.nordeafinans.no

Essendropsgate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Org.nr. 924 507 500 MVA Et selskap i Nordea
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Forsikring
Leasinggjenstanden(e) må fullverdiforsikres av Dem for Deres regning, og forsikringen må oppebæres i
hele leasingperioden. Erklæring på notert 3. mannsinteresse forutsettes oversendt direkte til oss fra
forsikringsselskapet.

Leasingavtalen
Det forutsettes etablert en standard leasingavtale. Vi ber om at De setter Dem inn i kontraktsvilkårene.

Etter minimumsperioden
Når leasingperioden er løpt ut har De følgende valgmuligheter:
1. Fortsette leasingforholdet. Leasingleien vil da bli redusert til en månedsleie pr. år, utregnet av investert

beløp (annuitet). Forlengelsesleien faktureres årlig, forskuddsvis (jfr. standardavtalens § 4).
2. De kan si opp avtalen med 3 måneders varsel. Nordea Finans Norge AS på sin side kan ikke si opp

avtalen med mindre den misligholdes. Oppsigelse er tillatt også i minimumsperioden (jfr.
standardavtalens §§ 4 og 17).

3. De kan anmode om å kjøpe gjenstanden(e). Vi er i tilfelle innstilt på å tilby Dem en så gunstig pris som
mulig, hensyntatt til de lover og regler som vi til enhver tid er underlagt.

Utbetaling
Ifølge gjeldende regler vil utbetaling skje direkte til leverandør når forutsetningene og alle formalia er funnet
i orden.

Personvern
Nordea Finans Norge AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles for å levere de
produkter og tjenester som er avtalt mellom partene, samt for andre formål slik som for å oppfylle rettslige
forpliktelser. For detaljert informasjon om behandling av personopplysninger, se Nordea Finans Norge AS`
personvernpolicy. Den finnes på nordea.no eller ta kontakt med Nordea Finans Norge AS for å få den
tilsendt. Personvernpolicyen inneholder informasjon om rettigheter i forbindelse med behandlingen av
personopplysninger, slik som rett til innsyn, korrigering, dataportabilitet med videre.
Dersom De utleverer personopplysninger til Nordea Finans Norge AS om andre personer (f.eks. ansatte),
skal De informere disse om nevnte personvernpolicy.

Vi håper vårt tilbud er av interesse, og ser frem mot en fortsatt hyggelig dialog. Dersom det er detaljer i
forbindelse med finansieringsløsningen som ønskes diskutert nærmere, ber vi Dem vennligst ta kontakt
med undertegnede.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at tilbudet er gitt med forbehold om kreditt og eventuell
restverdigodkjennelse i Nordea Finans Norge AS. Gjenstanden må derfor ikke bestilles eller overtas
før bindende tilbud er gitt og akseptert.
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Med vennlig hilsen,
for Nordea Finans Norge AS

..............................................
Nordea Finans Norge AS
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