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Płock, 25 kwietnia 2018 roku 

 

Zmiany w sieci dealerskiej Case IH i Steyr 

 

 

Marki Case IH i Steyr informują, iż umowa dealerska z firmą Asprim Sp. z o.o. 

s.k. (Niedrzwica Duża), świadczącą do tej pory usługi w zakresie sprzedaży 

maszyn rolniczych marek należących do koncernu CNH Industrial, jak i obsługi 

posprzedażnej na południowej części województwa lubelskiego została z dniem 

18.04 zakończona. 

Jednocześnie bardzo miło nam poinformować, iż z tym samym dniem firma 

FHU Kisiel z siedzibą w Jasionce k/Rzeszowa, dotychczasowy autoryzowany 

dealer Case IH na terenie woj. podkarpackiego, rozszerzył swój obszar działania 

o południową część Lubelszczyzny. 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.  

 

*** 

 

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.  

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! 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

 

Alicja Dominiak-Olenderek 

Brand Communications Manager Poland 

Tel. +48 510 990 177 

E-mail:alicja.dominiak-olenderek@caseih.com 
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