
TEMADAGE

Overvejer du at udskifte din nuværende plæneklipper
med en nyere model, bør du testkøre en inden du køber.

Du får også mulighed for at teste maskinerne i forskellige 
situationer, så du får en bedre fornemmelse af smidigheden 
og komforten.

Ferris klipperne adskiller sig fra konkurrenterne med den 
unikke patenteret IS affjedring. Affjedringen reducerer stød 
og vibrationer, som derved skåner din krop, og samtidig 
forlænger maskinens levetid.

Polaris er verdens største producent af Off Road-køretøjer. 
Så uanset om du mangler en almindelig ATV, børne ATV, 
UTV eller en el-bil så har Polaris helt sikkert noget til dig.  
Køretøjerne er kendte for deres uovertrufne køreegenska-
ber, som sikrer at de ligger stabilt i alt terræn. Designet er 
udviklet til at holde længe og yder samtidig den bedste 
komfort uanset terræn. 

Ta’ din kollega eller nabo under armen og kig forbi til en 
spændende dag hvor du kan mærke effekten af komfort, 
hvad enten det gælder plæneklipper eller ATV’er. 

Der vil være pølser på grillen og god tid til at snakke
med kollegaer og konsulenter.

Vi håber, at du har tid og lyst til at kigge forbi.

Har du spørgsmål til arrangementet er du velkommen til at kontakte Martin Hjorth på tlf. 56 94 74 62

TEMADAG
25. AUGUST 2020

Fra kl. 

10.00 til 17.00

TEMADAG
Kom forbi og prøv markedets bedste affjedring på Ferris 

klipperne, og se det store udvalg af Polaris ATV’erne. 

Kig forbi
Rønnevej 90, 3720 Aakirkeby 

 tirsdag d. 25. august 2020
hvor Hellisen Outdoor, MI og Polaris afholder temadag og du er inviteret! 

Overvejer du at udskifte din nuværende plæneklipper
med en nyere model, bør du testkøre en inden du køber.

Det får du netop muligheden for til dette arrangement.
Her vil du kunne møde erfarne konsulenter, som kender
alt til maskinerne og branchen og derigennem kan
guide dig.

Du får også mulighed for at teste maskinerne i  
forskellige situationer, så du får en bedre fornemmelse af 
smidigheden og komforten.

Ferris klipperne adskiller sig fra konkurrenterne med den 
unikke patenteret IS affjedring. Affjedringen reducerer stød 
og vibrationer, som derved skåner din krop, og samtidig 
forlænger maskinens levetid.

Polaris er verdens største producent af Off Road-køretøjer. 
Så uanset om du mangler en almindelig ATV, børne ATV, 
UTV eller en el-bil så har Polaris helt sikkert noget til dig.  

Køretøjerne er kendte for deres uovertrufne køreegenska-
ber, som sikrer at de ligger stabilt i alt terræn. Designe er 
udviklet til at holde længe og yder samtidig den bedste 
komfort uanset terræn. 

Pas godt på din krop, den skal holde hele livet! 
Ta’ din kollega eller nabo under armen og kig forbi til en 
spændende dag hvor du kan mærke effekten af komfort, 
hvad enten det gælder plæneklipper eller ATV’er. 

Der vil være pølser på grillen og god tid til at snakke
med kollegaer og konsulenter.

Vi håber, at du har tid og lyst til at kigge forbi.
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Har du spørgsmål til arrangementet er du velkommen til at kontakte Martin Hjorth på tlf. 56 94 74 62 
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Fredag d. 16. april, kl. 10.00 - 17.00 & 
Lørdag d. 17. april, kl. 10.00 - 14.00

RØNNEVEJ 90, AAKIRKEBY
Kom forbi og prøv markedets bedste affjedring på Ferris klipperne, 

og se det store udvalg af Polaris ATV’erne. 

INGEN
UDBETALING & 
0% I RENTER

ATTRAKTIV  
FINANSIERING 

TIL PRIVATE OG 
ERHVERV


