Kontrola pożniwna

Kontrola pożniwna CLAAS
Po żniwach to także przed żniwami!
Oferujemy Państwu pakiet - 'Kontrola pożniwna CLAAS' w ramach którego sprawdzamy stan techniczny Twojej maszyny
bezpośrednio po sezonie. Szeroko pojęta obsługa, dokładna diagnoza, dostęp do części zamiennych oraz naprawa –
dają spokój i gwarancję właściwej pracy w kolejnym sezonie.

Wykorzystać czas.
Optymalnie wykorzystaj czas po żniwach,
aby bezpiecznie przygotować maszynę do
kolejnego sezonu.

Gwarancja pewności.
Tylko odpowiednio przygotowane
maszyny gwarantują maksimum pewności
działania.

Gwarancja ceny.
Zapewnij sobie atrakcyjne rabaty zimowe
naoryginalneczęści CLAAS obowiązujące
do 31.03.2021r.

KONTROLA POŻNIWNA CLAAS
– Telefon: +48 602 504 281
– OPŁATA ZA WERYFIKACJĘ WRAZ Z DOJAZDEM DO KLIENTA

300zł netto (369zł brutto) dot. kombajnów – MEGA, DOMINATOR, AVERO, TUCANO oraz pras – VARIANT, ROLLANT, QUADRANT

400zł netto (492zł brutto) dot. kombajnu – LEXION oraz sieczkarni – JAGUAR

SERWIS MASZYN: +48 602 504 281
SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH:
Studzionka: +48 32 449 11 84
Markowice: +48 34 387 69 95
Większyce: +48 77 403 3816

100% gotowości maszyny.
Kontrola pożniwna CLAAS.
Pełna diagnoza techniczna oraz zeszyt kontroli Claas w formie cyfrowej
Kontrola pożniwna Claas oznacza kompletną diagnozę, pewne rozpoznanie możliwych
słabych punktów oraz ich dokumentację przez profesjonalnego pracownika serwisu. Na
życzenie klient otrzymuje opracowanie diagnostyczne w formie cyfrowej lub papierowej.

Obszerne usługi serwisowe Twojej maszyny CLAAS.
CLAAS DIAGNOSE SYSTEM (CDS) pozwala dodatkowo profesjonalnie sprawdzić
aktualny stan oprogramowania Twojejmaszyny CLAAS. Dokumentacja serwisowa
w systemie CLAAS Online oraz rejestracja w historii maszyny CLAAS umożliwiają
bezpośredni transfer wiedzy do optymalizacji obsługi Twojej maszyny.
Celowa profilaktyka z optymalną kontrolą kosztów.
Wraz z diagnozą stanu maszyny otrzymasz informacje o konkretnych czynnościach
zapobiegawczych i krokach roboczych optymalnie przygotowujących maszynę do
nadchodzącegosezonu. Otrzymasz również indywidualną ofertę i sam zdecydujesz,
które prace będą wykonane przez Twojego partnera handlowego CLAAS.
Bezpośrednie doradztwo i informacja na miejscu.
Twój partner handlowy CLAAS zatroszczy się o wszystkie niezbędne kroki: od ustalenia
terminu możliwych działań mechaników serwisowych CLAAS aż po ich szczegółowe
wykonanie na Twojej maszynie. Musisz jedynie zlecić wykonanie kontroli pożniwnej
CLAAS i przygotować oczyszczona maszynę.
Kontrola przed zimą.
Przygotuj maszynę do następnego sezonu i skorzystaj przy tym z atrakcyjnej oferty
zimowej na zestawy części zamiennych lub części ścieralnych. Poprzez działania
prewencyjne podniesiesz wartość maszyny przy jej odsprzedaży, uchronisz się przed
kosztownymi szkodami wtórnymi oraz zwiększysz sprawność swojej maszyny CLAAS.

