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Новий дилерський центр Case IH у Волинській області 
 
15 грудня 2016  
 

15 грудня 2016 року офіційний дилер Case IH, компанія «Агсолко Україна», поблизу 
міста Луцьк, в с. Липини відкрила новий дилерський центр. Відтепер аграрії західної України 
мають можливість отримувати повну підтримку з придбання та обслуговування техніки Case IH 
у своєму регіоні. 
 

На урочистому відкритті прозвучали вітальні слова від керівництва Case IH та «Агсолко 
Україна». Гостям було продемонстровано основні зони центру: продажі, запасні частини, 
сервісне обслуговування, зона демонстрації техніки. На майданчику нового комплексу 
відбулась коротка презентація найбільш актуальних тракторів Case IH для волинського регіону, 
Puma 210 та Farmall 100 JX. Церемонія традиційно закінчилась святковим фуршетом.  
 

«Агсолко Україна», молода компанія, яка працює на ринку з 2015 року, стала дилером 
Case IH влітку цього року. В своєму арсеналі компанія має команду професіоналів з тривалим 
досвідом роботи на аграрному ринку України. Case IH покладає великі надії на співпрацю з 
новим дилером та активний розвиток продажів та обслуговування техніки Case IH на Волині. 
 
 
 

Професіонали обирають техніку компанії Case IH, яка вже понад 170 років випускає продукцію для сільського 

господарства. Величезний асортимент тракторів, комбайнів і причіпного обладнання; всесвітня дилерська мережа 

висококласних фахівців, – ми робимо все для надання високоякісних послуг та постачання продуктивних рішень для 

досягнення ефективності, гідної 21-го століття. Щоб отримати більше інформації про товари та послуги компанії 

Case IH, відвідайте сайт www.caseih.com.  

 

Case IH — це торгова марка компанії CNH Industrial N.V., світового лідера з виробництва техніки. Її акції 

котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE: CNHI) та Електронній фондовій біржі Borsa Italiana (MI: CNHI) 

(Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana). Щоб отримати більше інформації про компанію CNH Industrial, 

відвідайте сайт www.cnhindustrial.com. 

 

 

 

 
Case IH Media Center 
 

http://www.caseih.com/
http://www.cnhindustrial.com/
https://mediacentre.caseiheurope.com/Dynamix/Login.aspx?ReturnUrl=%2fDynamix%2f&SC=t&JS=t


 

 
 
 
 

www.caseih.com 
 
www.facebook.com 

 
www.youtube.com  
 

 

 

Для отримання подальшої інформації, будь-ласка, звертайтеся за наступними 
контактними даними: 

Інна Сабол 
Тел.:+38 050 382 31 41  
E-mail: inna.sabol@caseih.com  
www.caseih.com/ua 
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