
 

            
 
 

  
 
 
 

 
 

Geachte klant, 
 
Voor een toenemend aantal merken t.b.v. grondbewerking in ons programma willen 
wij u dit najaar laten profiteren van onze actie op de slijtdelen van deze merken. 
In de maand oktober, uiterste besteldatum 25-10-2022, bieden wij u een speciale 
korting volgens onderstaande staffel gebaseerd op uw bruto bestelbedrag per merk.  

 

Kortingen bij een bruto bestelbedrag tijdens de slijtdelenactie: 
€ 0.00 - € 500.00    9% 
€ 500.01 - € 750.00   14% 
€ 750.01 - € 1000.00    18%  
€ 1000.01 - € 1500.00   21% (niet voor alle merken van toepassing) 
€ 1501.00 - …….    25% (niet voor alle merken van toepassing) 
 

De merken waarvoor de kortingsstaffeltabel van toepassing is, zijn: Amazone, Kuhn en Lemken 
Voor de merken Schmotzer, Celli en Kubota zijn alleen de eerste 3 staffels van toepassing (een 
maximale korting van 18% dus)! 
 
De slijtdelen van Amazone, Schmotzer, Kubota en Celli zullen in principe een 
korte levertijd kennen welke wij na uw bestelling kunnen bevestigen. 
Van de merken Kuhn en Lemken kunt u tijdens de actieperiode naast de slijtdelen 
ook andere onderdelen bestellen die in de kortingsstaffel meegenomen worden. 
Voor deze twee merken is de levertijd, naar verwachting februari/maart 2023! 
Voor alle merken geldt bovendien dat zowel aan de uiterste besteldatum als 
uitleveringsperiode geen wijzigingen doorgevoerd kunnen worden. Tevens kunnen 
de, in de actieperiode, bestelde onderdelen niet geannuleerd of geretourneerd 
worden. 
 

Kom naar Lottum en vraag aan de balie welke acties wij nog meer voor u in petto hebben, 
wacht niet te lang want de verschillende (bestel)acties lopen maar tot 1 november.  
Graag stellen wij een persoonlijke offerte op n.a.v. uw bezoek en/of overleg met een van de 
medewerkers. Natuurlijk kunt u ook per telefoon of mail een offerte aanvragen. 
 
Met vriendelijke groet en tot binnenkort, 
 
Namens de magazijnmedewerkers van Coenders Lottum BV 
 
Henk Arts 
Luuk Janssen 
Gert Benders 
Tel: 077-3081284 
Mail: g.benders@coenderslottum.nl 
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