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  Płock, 30 lipca 2018 roku 

 

Nowy punkt sprzedaży na mapie autoryzowanej sieci dealerskiej Case IH 

 

 

Z dniem 1 lipca 2018 roku do grona autoryzowanych punktów sprzedaży 

maszyn rolniczych marki Case IH dołączył kolejny oddział firmy FHU Kisiel. 

Siedziba nowego oddziału sprzedaży mieści się w Świdniku przy ul. Piaseckiej 

146.  

Firma Kisiel powstała w 1992 roku. Przedmiotem jej działalności od początku 

była sprzedaż  ciągników i maszyn rolniczych. Pierwsza siedziby firmy powstała 

w miejscowości Krajno, po kilku latach został otwarty główny punkt sprzedaży 

w Górnie. W kolejnych latach powstały kolejne odziały firmy: w Miechowie w woj. 

małopolskim,  na Podkarpaciu w Jasionce koło Rzeszowa i o tego roku 

na Lubelszczyźnie w Świdniku.  

 Firma FHU Kisiel świadczy usługi w zakresie sprzedaży i finansowania 

maszyn rolniczych marki Case IH,  w  tym ciągników rolniczych, kombajnów, pras 

oraz ładowarek teleskopowych, jak również pełnej obsługi posprzedażnej 

wspomnianych maszyn nowych i używanych. Do dyspozycji klientów FHU Kisiel 

oddaje profesjonalny oraz doświadczony zespół 15 handlowców mobilnych, 40 

serwisantów, 15 aut mobilnych oraz kilka lawet transportowych. 

 

*** 

 

Komunikaty prasowe i zdjęcia: http://mediacentre.caseiheurope.com  

 

Case IH od dawna stanowi wybór profesjonalistów, którzy ufają ponad 170-letniemu dziedzictwu 

i doświadczeniu marki w branży rolniczej. Potężną ofertę ciągników, kombajnów i pras zwijających wspiera 

globalna sieć profesjonalnych dealerów specjalizujących się w zapewnianiu naszym klientom najwyższej 

jakości pomocy technicznej, wydajności i skuteczności na miarę XXI wieku. Więcej informacji o produktach 

i usługach Case IH znajduje się na stronie internetowej www.caseih.com.  

http://mediacentre.caseiheurope.com/
http://www.caseih.com/


 

 

 

 

 

Case IH to marka CNA Industrial N.V., światowego lidera w dziedzinie dóbr kapitałowych notowanego 

na giełdzie nowojorskiej (NYSE: CNHI) oraz w indeksie Mercato Telematico Azionario giełdy włoskiej Borsa 

Italiana (MI: CNHI). Więcej informacji na temat spółki CNH Industrial dostępne na stronie 

www.cnhindustrial.com. 
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Przedruk wolny od opłat, prosimy o dokument potwierdzający! 
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Alicja Dominiak-Olenderek 
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E-mail:alicja.dominiak-olenderek@caseih.com 
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