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re

r%Eller få din NH traktors 
alder i rabat
Tilbuddet gælder kun i november, 
december og januar. 
Rabatten kan ikke overstige 1188%  oogg  ggæællddeerr  
kkuunn  rreesseerrvveeddeellee

FAST TIMELØN PÅ 4WD

kr 1.999 /excl. moms

10% rabat på olie og filtre
Gælder alle mærker

Fast pris på arbejdslønnen

10% rabat på olie og filtre
Gælder alle mærker

Fast pris på arbejdslønnen

4WD/2WD indeholder:

Eftersyns tilbuddet gælder ved bestilling inden 
1. februar 2022  og udføres kun på vores
værksted. Vi henter og bringer traktoren til en
favørpris efter nærmere aftale. Reparationer ud-
over tilbud samt reservedele vil kun blive udført
efter nærmere aftale.

Ved et serviceeftersyn, gør vi følgende:

Vi kontrollerer
Luftfilter og slanger, kølevandslanger, frostvæske, kileremme, 
batteri, forhjulslejer, bremse- og koblingsoliestand, 
vandpumpe, førerhusophæng og udstødning

Vi afprøver
Lys og instrumenter, hydrauulisk tryk, væske- og olielækager, 
gearskift, aircondition, transmission, styretøj, ind- og udkobling 
af differentialespærre og 4WD, bremsning, koldstart, 
anhængerstik og PTO-tilkobling.

Vi justerer
Kobling, fodbremse og håndbremse, alle nipler og 
drejeled smøres, hydr.olie, slamfilter renses, kalibrering, 
transmissionsolie, bagtøjsolie og styrtøjsolie

Vi skifter
Brændstoffilter, motorolie og filter, hydraulikoliefilter, 
transmissionsoliefilter, olie for 4WD og kabinens luftfilter 

Bemærk: Alle priser er excl. moms. Rabatterne på 2WD og 4WD kan ikke kombi-neres 
med ”få din traktors alder i rabat”. Excl. reservedele

Vælg imellem:

FAST TIMELØN PÅ 2WD

kr 1.699 /excl. moms
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Lovpligtigt eftersyn
kr. 799 /excl. moms

Alle fabrikater
Med mærkat

Alle entreprenør maskiner. 
Teleskoplæsser, rendegraver, 
gummiged, minigraver, 
minilæsser og frontlæsser

Entreprenør
Eftersyn: Med sikkerheden i orden, 

sikrer du et godt arbejdsmiljø

EEfftteerrssyynnss  ttiillbbuuddddeett  ggæællddeerr  vveedd  bbeessttiilllliinngg  iinnddeenn  11..  ffeebbrruuaarr  22002222  
oogg  uuddfføørreess  kkuunn  ppåå  vvoorreess  vvæærrkksstteedd..  VVii  hheenntteerr  oogg  bbrriinnggeerr  mmaasskkiinneenn  
ttiill  eenn  ffaavvøørrpprriiss  eefftteerr  nnæærrmmeerree  aaffttaallee..  RReeppaarraattiioonneerr  uuddoovveerr  ttiillbbuudd  
ssaammtt  rreesseerrvveeddeellee  vviill  kkuunn  bblliivvee  
uuddfføørrtt  eefftteerr  nnæærrmmeerree  aaffttaallee..  
EEfftteerrssyynneett  eerr  bbaasseerreett  ppåå  eett  
ssttaannddaarrdd  eefftteerrssyynn..  

Mobilbremsetest
Vi tester bremserne på din traktor eller 

vogne – hos dig eller os

Få udbedret dine bremser på traktor eller vogne. I Danmark skal 
vognen kunne præstere minimum 30% bremsekraft af det faktiske 
aksel/boogie-tryk. Derudover må der højest være 30% forskel på 
bremseeffekten på samme aksel. Overholdes dette ikke, kan det 
medføre et klip i kørekortet. Det er altid billigere at lave bremse på 
vognen, end på traktoren. Book en bremsetest idag eller ring for 
special tilbud.

1. aksel
kr. 199 /excl. moms

2. aksel
kr. 99 /excl. moms

3. aksel
Gratis

Bemærk: Ved bremsetest på kundes adresse, skal der samles 5 eller 
flere enheder og kunde skal have 32A strømudtag eller 2x16. Priser er + alm. timeløn. 
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Lovpligtigt eftersyn
kr. 799 /excl. moms

Alle fabrikater
Med mærkat

Alle entreprenør maskiner. 
Teleskoplæsser, rendegraver, 
gummiged, minigraver, 
minilæsser og frontlæsser

Entreprenør
Eftersyn: Med sikkerheden i orden, 

sikrer du et godt arbejdsmiljø

EEfftteerrssyynnss  ttiillbbuuddddeett  ggæællddeerr  vveedd  bbeessttiilllliinngg  iinnddeenn  11..  ffeebbrruuaarr  22002222  
oogg  uuddfføørreess  kkuunn  ppåå  vvoorreess  vvæærrkksstteedd..  VVii  hheenntteerr  oogg  bbrriinnggeerr  mmaasskkiinneenn  
ttiill  eenn  ffaavvøørrpprriiss  eefftteerr  nnæærrmmeerree  aaffttaallee..  RReeppaarraattiioonneerr  uuddoovveerr  ttiillbbuudd  
ssaammtt  rreesseerrvveeddeellee  vviill  kkuunn  bblliivvee  
uuddfføørrtt  eefftteerr  nnæærrmmeerree  aaffttaallee..  
EEfftteerrssyynneett  eerr  bbaasseerreett  ppåå  eett  
ssttaannddaarrdd  eefftteerrssyynn..  

Mobilbremsetest
Vi tester bremserne på din traktor eller 

vogne – hos dig eller os

Få udbedret dine bremser på traktor eller vogne. I Danmark skal 
vognen kunne præstere minimum 30% bremsekraft af det faktiske 
aksel/boogie-tryk. Derudover må der højest være 30% forskel på 
bremseeffekten på samme aksel. Overholdes dette ikke, kan det 
medføre et klip i kørekortet. Det er altid billigere at lave bremse på 
vognen, end på traktoren. Book en bremsetest idag eller ring for 
special tilbud.

1. aksel
kr. 199 /excl. moms

2. aksel
kr. 99 /excl. moms

3. aksel
Gratis

Bemærk: Ved bremsetest på kundes adresse, skal der samles 5 eller 
flere enheder og kunde skal have 32A strømudtag eller 2x16. Priser er + alm. timeløn. 
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Høstmaskiner

Tilbudspakke 1

Gælder fra 1. sep. 2021 
til 29. november 2021

Bemærk: Betalingsbetingelser for moms er løbende måned + 12 dage. 

Bestil i god tid og få alle fordelene.

Tilbudspakke 2

Gælder fra 30. nov. 2021 
til 1. februar 2022

John Christiansen,
Herning

5500%%  ffrraaddrraagg  ii  hhøøssttttiillllæægg  eelllleerr  
oovveerraarrbbeejjddssbbeettaalliinngg  ii  hhøøsstteenn  22002222

EEfftteerrssyynn  uuddfføørreess  hhooss  ddiigg  eelllleerr  ooss

++  VVæællgg  iimmeelllleemm::

55%%  rraabbaatt  ppåå  mmeekkaanniikkeerrttiimmeerr,,  vveedd  
bbeettaalliinngg  mmeedd  ddeett  ssaammmmee

eelllleerr

RReenntteeffrrii  kkrreeddiitt  ppåå  eefftteerrssyynneett  
iinnddttiill  1122..  mmaajj  22002222
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110000%%  ffrraaddrraagg  ii  hhøøssttttiillllæægg  eelllleerr  
oovveerraarrbbeejjddssbbeettaalliinngg  ii  hhøøsstteenn  22002222

EEfftteerrssyynn  uuddfføørreess  hhooss  ddiigg  eelllleerr  ooss

++ VVæællgg  iimmeelllleemm::

1100%%  rraabbaatt  ppåå  mmeekkaanniikkeerrttiimmeerr,,  vveedd  
bbeettaalliinngg  mmeedd  ddeett  ssaammmmee

eelllleerr

RReenntteeffrrii  kkrreeddiitt  ppåå  eefftteerrssyynneett  
iinnddttiill  1122..  mmaajj  22002222

Høstmaskiner

Tilbudspakke 1

Gælder fra 1. sep. 2021 
til 29. november 2021

Bemærk: Betalingsbetingelser for moms er løbende måned + 12 dage. 

Bestil i god tid og få alle fordelene.

Tilbudspakke 2

Gælder fra 30. nov. 2021 
til 1. februar 2022

John Christiansen,
Herning

5500%%  ffrraaddrraagg  ii  hhøøssttttiillllæægg  eelllleerr  
oovveerraarrbbeejjddssbbeettaalliinngg  ii  hhøøsstteenn  22002222

EEfftteerrssyynn  uuddfføørreess  hhooss  ddiigg  eelllleerr  ooss

++  VVæællgg  iimmeelllleemm::

55%%  rraabbaatt  ppåå  mmeekkaanniikkeerrttiimmeerr,,  vveedd  
bbeettaalliinngg  mmeedd  ddeett  ssaammmmee

eelllleerr

RReenntteeffrrii  kkrreeddiitt  ppåå  eefftteerrssyynneett  
iinnddttiill  1122..  mmaajj  22002222
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110000%%  ffrraaddrraagg  ii  hhøøssttttiillllæægg  eelllleerr  
oovveerraarrbbeejjddssbbeettaalliinngg  ii  hhøøsstteenn  22002222

EEfftteerrssyynn  uuddfføørreess  hhooss  ddiigg  eelllleerr  ooss

++ VVæællgg  iimmeelllleemm::

1100%%  rraabbaatt  ppåå  mmeekkaanniikkeerrttiimmeerr,,  vveedd  
bbeettaalliinngg  mmeedd  ddeett  ssaammmmee

eelllleerr

RReenntteeffrrii  kkrreeddiitt  ppåå  eefftteerrssyynneett  
iinnddttiill  1122..  mmaajj  22002222

Høstmaskiner

Tilbudspakke 1

Gælder fra 1. sep. 2021 
til 29. november 2021

Bemærk: Betalingsbetingelser for moms er løbende måned + 12 dage. 

Bestil i god tid og få alle fordelene.

Tilbudspakke 2

Gælder fra 30. nov. 2021 
til 1. februar 2022

John Christiansen,
Herning

5500%%  ffrraaddrraagg  ii  hhøøssttttiillllæægg  eelllleerr  
oovveerraarrbbeejjddssbbeettaalliinngg  ii  hhøøsstteenn  22002222

EEfftteerrssyynn  uuddfføørreess  hhooss  ddiigg  eelllleerr  ooss

++  VVæællgg  iimmeelllleemm::

55%%  rraabbaatt  ppåå  mmeekkaanniikkeerrttiimmeerr,,  vveedd  
bbeettaalliinngg  mmeedd  ddeett  ssaammmmee

eelllleerr

RReenntteeffrrii  kkrreeddiitt  ppåå  eefftteerrssyynneett  
iinnddttiill  1122..  mmaajj  22002222
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110000%%  ffrraaddrraagg  ii  hhøøssttttiillllæægg  eelllleerr  
oovveerraarrbbeejjddssbbeettaalliinngg  ii  hhøøsstteenn  22002222

EEfftteerrssyynn  uuddfføørreess  hhooss  ddiigg  eelllleerr  ooss

++ VVæællgg  iimmeelllleemm::

1100%%  rraabbaatt  ppåå  mmeekkaanniikkeerrttiimmeerr,,  vveedd  
bbeettaalliinngg  mmeedd  ddeett  ssaammmmee

eelllleerr

RReenntteeffrrii  kkrreeddiitt  ppåå  eefftteerrssyynneett  
iinnddttiill  1122..  mmaajj  22002222
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Høstmaskiner

Bemærk: Betalingsbetingelser for moms er løbende måned + 15 dage. 

En høstmaskine har bla. brug for at:

      Få gennemgået og kontrolleret maskinen

      Få afprøvet alle funktioner

      Få vurderet sliddele

      Få skiftet nødvendige filtre

Vi tager altid kontakt, i tilfælde af at vi finder en større fejl på 
maskinen, som skal udbedres. 

Et eftersyn er altid en god idé, fordi din høst- 
maskine kan være blevet brugt intenst og det 
kan sætte sine følger. Med andre ord, så kan et 
eftersyn i længden, spare dig for penge. Det er 
nemlig billigere at forebygge end at reparere. 

Mejetærsker

Pressere

Finsnittere

Danny Eriksen,

Viborg

Niels Eriksen,
Farsø

John Christiansen,
Herning

Bestil i god tid

Peter Jungersen,
Brønderslev
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Høstmaskiner

Bemærk: Betalingsbetingelser for moms er løbende måned + 15 dage. 

En høstmaskine har bla. brug for at:

      Få gennemgået og kontrolleret maskinen

      Få afprøvet alle funktioner

      Få vurderet sliddele

      Få skiftet nødvendige filtre

Vi tager altid kontakt, i tilfælde af at vi finder en større fejl på 
maskinen, som skal udbedres. 

Et eftersyn er altid en god idé, fordi din høst- 
maskine kan være blevet brugt intenst og det 
kan sætte sine følger. Med andre ord, så kan et 
eftersyn i længden, spare dig for penge. Det er 
nemlig billigere at forebygge end at reparere. 

Mejetærsker

Pressere

Finsnittere

Danny Eriksen,

Viborg

Niels Eriksen,
Farsø

John Christiansen,
Herning

Bestil i god tid

Peter Jungersen,
Brønderslev H
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Høstmaskiner

Bemærk: Betalingsbetingelser for moms er løbende måned + 15 dage. 

En høstmaskine har bla. brug for at:

      Få gennemgået og kontrolleret maskinen

      Få afprøvet alle funktioner

      Få vurderet sliddele

      Få skiftet nødvendige filtre

Vi tager altid kontakt, i tilfælde af at vi finder en større fejl på 
maskinen, som skal udbedres. 

Et eftersyn er altid en god idé, fordi din høst- 
maskine kan være blevet brugt intenst og det 
kan sætte sine følger. Med andre ord, så kan et 
eftersyn i længden, spare dig for penge. Det er 
nemlig billigere at forebygge end at reparere. 

Mejetærsker

Pressere

Finsnittere

Danny Eriksen,

Viborg

Niels Eriksen,
Farsø

John Christiansen,
Herning

Bestil i god tid

Peter Jungersen,
Brønderslev

Mejetærsker



Lovpligtigt eftersyn
kr. 799 /excl. moms

Alle fabrikater
Med mærkat

Alle entreprenør maskiner. 
Teleskoplæsser, rendegraver, 
gummiged, minigraver, 
minilæsser og frontlæsser

Entreprenør
Eftersyn: Med sikkerheden i orden, 

sikrer du et godt arbejdsmiljø

EEfftteerrssyynnss  ttiillbbuuddddeett  ggæællddeerr  vveedd  bbeessttiilllliinngg  iinnddeenn  11..  ffeebbrruuaarr  22002222  
oogg  uuddfføørreess  kkuunn  ppåå  vvoorreess  vvæærrkksstteedd..  VVii  hheenntteerr  oogg  bbrriinnggeerr  mmaasskkiinneenn  
ttiill  eenn  ffaavvøørrpprriiss  eefftteerr  nnæærrmmeerree  aaffttaallee..  RReeppaarraattiioonneerr  uuddoovveerr  ttiillbbuudd  
ssaammtt  rreesseerrvveeddeellee  vviill  kkuunn  bblliivvee  
uuddfføørrtt  eefftteerr  nnæærrmmeerree  aaffttaallee..  
EEfftteerrssyynneett  eerr  bbaasseerreett  ppåå  eett  
ssttaannddaarrdd  eefftteerrssyynn..  

Mobilbremsetest
Vi tester bremserne på din traktor eller 

vogne – hos dig eller os

Få udbedret dine bremser på traktor eller vogne. I Danmark skal 
vognen kunne præstere minimum 30% bremsekraft af det faktiske 
aksel/boogie-tryk. Derudover må der højest være 30% forskel på 
bremseeffekten på samme aksel. Overholdes dette ikke, kan det 
medføre et klip i kørekortet. Det er altid billigere at lave bremse på 
vognen, end på traktoren. Book en bremsetest idag eller ring for 
special tilbud.

1. aksel
kr. 199 /excl. moms

2. aksel
kr. 99 /excl. moms

3. aksel
Gratis

Bemærk: Ved bremsetest på kundes adresse, skal der samles 5 eller 
flere enheder og kunde skal have 32A strømudtag eller 2x16. Priser er + alm. timeløn. 
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r%Eller få din NH traktors 
alder i rabat
Tilbuddet gælder kun i november, 
december og januar. 
Rabatten kan ikke overstige 1188%  oogg  ggæællddeerr  
kkuunn  rreesseerrvveeddeellee

FAST TIMELØN PÅ 4WD

kr 1.999 /excl. moms

10% rabat på olie og filtre
Gælder alle mærker

Fast pris på arbejdslønnen

10% rabat på olie og filtre
Gælder alle mærker

Fast pris på arbejdslønnen

4WD/2WD indeholder:

Eftersyns tilbuddet gælder ved bestilling inden 
1. februar 2022  og udføres kun på vores
værksted. Vi henter og bringer traktoren til en
favørpris efter nærmere aftale. Reparationer ud-
over tilbud samt reservedele vil kun blive udført
efter nærmere aftale.

Ved et serviceeftersyn, gør vi følgende:

Vi kontrollerer
Luftfilter og slanger, kølevandslanger, frostvæske, kileremme, 
batteri, forhjulslejer, bremse- og koblingsoliestand, 
vandpumpe, førerhusophæng og udstødning

Vi afprøver
Lys og instrumenter, hydrauulisk tryk, væske- og olielækager, 
gearskift, aircondition, transmission, styretøj, ind- og udkobling 
af differentialespærre og 4WD, bremsning, koldstart, 
anhængerstik og PTO-tilkobling.

Vi justerer
Kobling, fodbremse og håndbremse, alle nipler og 
drejeled smøres, hydr.olie, slamfilter renses, kalibrering, 
transmissionsolie, bagtøjsolie og styrtøjsolie

Vi skifter
Brændstoffilter, motorolie og filter, hydraulikoliefilter, 
transmissionsoliefilter, olie for 4WD og kabinens luftfilter 

Bemærk: Alle priser er excl. moms. Rabatterne på 2WD og 4WD kan ikke kombi-neres 
med ”få din traktors alder i rabat”. Excl. reservedele

Vælg imellem:

FAST TIMELØN PÅ 2WD

kr 1.699 /excl. moms
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Lovpligtigt eftersyn
kr. 799 /excl. moms

Alle fabrikater
Med mærkat

Alle entreprenør maskiner. 
Teleskoplæsser, rendegraver, 
gummiged, minigraver, 
minilæsser og frontlæsser

Entreprenør
Eftersyn: Med sikkerheden i orden, 

sikrer du et godt arbejdsmiljø

EEfftteerrssyynnss  ttiillbbuuddddeett  ggæællddeerr  vveedd  bbeessttiilllliinngg  iinnddeenn  11..  ffeebbrruuaarr  22002222  
oogg  uuddfføørreess  kkuunn  ppåå  vvoorreess  vvæærrkksstteedd..  VVii  hheenntteerr  oogg  bbrriinnggeerr  mmaasskkiinneenn  
ttiill  eenn  ffaavvøørrpprriiss  eefftteerr  nnæærrmmeerree  aaffttaallee..  RReeppaarraattiioonneerr  uuddoovveerr  ttiillbbuudd  
ssaammtt  rreesseerrvveeddeellee  vviill  kkuunn  bblliivvee  
uuddfføørrtt  eefftteerr  nnæærrmmeerree  aaffttaallee..  
EEfftteerrssyynneett  eerr  bbaasseerreett  ppåå  eett  
ssttaannddaarrdd  eefftteerrssyynn..  

Mobilbremsetest
Vi tester bremserne på din traktor eller 

vogne – hos dig eller os

Få udbedret dine bremser på traktor eller vogne. I Danmark skal 
vognen kunne præstere minimum 30% bremsekraft af det faktiske 
aksel/boogie-tryk. Derudover må der højest være 30% forskel på 
bremseeffekten på samme aksel. Overholdes dette ikke, kan det 
medføre et klip i kørekortet. Det er altid billigere at lave bremse på 
vognen, end på traktoren. Book en bremsetest idag eller ring for 
special tilbud.

1. aksel
kr. 199 /excl. moms

2. aksel
kr. 99 /excl. moms

3. aksel
Gratis

Bemærk: Ved bremsetest på kundes adresse, skal der samles 5 eller 
flere enheder og kunde skal have 32A strømudtag eller 2x16. Priser er + alm. timeløn. 
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Lovpligtigt eftersyn
kr. 799 /excl. moms

Alle fabrikater
Med mærkat

Alle entreprenør maskiner. 
Teleskoplæsser, rendegraver, 
gummiged, minigraver, 
minilæsser og frontlæsser

Entreprenør
Eftersyn: Med sikkerheden i orden, 

sikrer du et godt arbejdsmiljø

EEfftteerrssyynnss  ttiillbbuuddddeett  ggæællddeerr  vveedd  bbeessttiilllliinngg  iinnddeenn  11..  ffeebbrruuaarr  22002222  
oogg  uuddfføørreess  kkuunn  ppåå  vvoorreess  vvæærrkksstteedd..  VVii  hheenntteerr  oogg  bbrriinnggeerr  mmaasskkiinneenn  
ttiill  eenn  ffaavvøørrpprriiss  eefftteerr  nnæærrmmeerree  aaffttaallee..  RReeppaarraattiioonneerr  uuddoovveerr  ttiillbbuudd  
ssaammtt  rreesseerrvveeddeellee  vviill  kkuunn  bblliivvee  
uuddfføørrtt  eefftteerr  nnæærrmmeerree  aaffttaallee..  
EEfftteerrssyynneett  eerr  bbaasseerreett  ppåå  eett  
ssttaannddaarrdd  eefftteerrssyynn..  

Mobilbremsetest
Vi tester bremserne på din traktor eller 

vogne – hos dig eller os

Få udbedret dine bremser på traktor eller vogne. I Danmark skal 
vognen kunne præstere minimum 30% bremsekraft af det faktiske 
aksel/boogie-tryk. Derudover må der højest være 30% forskel på 
bremseeffekten på samme aksel. Overholdes dette ikke, kan det 
medføre et klip i kørekortet. Det er altid billigere at lave bremse på 
vognen, end på traktoren. Book en bremsetest idag eller ring for 
special tilbud.

1. aksel
kr. 199 /excl. moms

2. aksel
kr. 99 /excl. moms

3. aksel
Gratis

Bemærk: Ved bremsetest på kundes adresse, skal der samles 5 eller 
flere enheder og kunde skal have 32A strømudtag eller 2x16. Priser er + alm. timeløn. 
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Sprøjte

3. aksel

Få lavet dit lovpligtige sprøjteeftersyn 
hos Farmas

Vi kan syne hos os eller hos dig. Vi gennemgår sprøjten i forhold 
til de krav der stilles til eksempelvis: Kraftoverføringsdele, pumpe, 
dyserør samt slanger. 

Automower Eftersyn

kr. 800 /fra 
inkl. moms

2. aksel

1. aksel

Autoriseret sprøjteeftersyn

kr. 1299 /excl. moms

NB: Vi anbefaler at alle dyser skiftes inden synet. 

Ring for pris
Plæneklipper

Have/park Farsø
Eftersyn af alle fabrikater lige fra havetraktor, 
automower, walk-behind, trimmer eller motorsav

Ring til os og få et uforpligtende tilbud:
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Test af pumpen virker korrekt, så
der kan opnåes tilstrækkeligt tryk
uden pulseringer
Tjek af manometeret
Tjek af dyser tilstand
Tjek af utætheder ved pumpe etc.
Tjek af overtryksventilen
Tjek om omrøringen i tanken fun-
gerer, så der anvendes ensartet 
sprøjtevæske
At påfyldnings- og rengørings-
udstyr fungerer korrekt

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

Pris er excl. moms og alm. timeløn
og lovpligtig mærkat

Grundig rengøring 
Slibning af knive 
Nye filtre + olie

Grundig rengøring 
Udskift af knive 
Software opdatering 

Bjarne (Farsø) – tlf. 21 41 36 83 
Danny (Farsø) – tlf. 51 57 99 27 
Kean (Farsø)  – tlf. 40 28 34 23



Ring allerede i dag

Tlf. 98 63 17 66

facebook.dk/farmasdk www.farmas.dk

Fabriksvej 1, 9640 Farsø
Vestermarksvej 5, 8800 Viborg

Kæret 5, 7400 Herning
Østergade 78, 9700 Brønderslev

Brønderslev

Farsø

Viborg

Herning
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Brønderslev
Claus Erik Sørensen
40 90 32 86

Viborg
Søren K. Jensen
51 57 99 24

Farsø
Tage Rosenlund
51 57 99 16

Farsø
Flemming Nielsen
51 57 99 15

Herning
Jacob Slaikjær
40 37 97 13

facebook.dk/farmasdk www.farmas.dk

Eftersyn
2021/2022


