Ons aanbod voor u:

Winternazicht voor Uw CLAAS machine.
De winterperiode is bij uitstek geschikt om Uw CLAAS machine

In geval van panne of is er een noodzakelijke preventieve

een grondige onderhoudsbeurt te geven. U heeft met Uw

herstelling nodig dan kan Uw dealer U een individueel aanbod

CLAAS een kwalitatief hoogwaardige machine in huis die een

voorstellen. U beslist uiteraard zelf welke werken U laat

essentieel onderdeel van Uw bedrijfsvoering vormt. Om deze

uitvoeren. Op die manier behoudt U het volledige overzicht over

machine in optimale conditie te houden is periodiek onderhoud

de gemaakte kosten.

uitermate belangrijk.
Kleine pannes of nu nog beperkte slijtage kunnen in het
komende seizoen de oorzaak zijn van onverwachte stilstand bij
Uw werkzaamheden. Het CLAAS Winternazicht omvat een
diepgaande diagnose en preventief opsporen van mogelijke
potentiële pannes aan de hand van professionele apparatuur en
servicedocumentatie. Tijdens een onderhoudsbeurt kijkt men
Uw machine grondig na en maakt men ze helemaal klaar voor
een nieuw seizoen. Uiteraard voeren geschoolde en
gespecialiseerde technici dit nazicht uit en maakt men alleen
gebruik van originele onderdelen.
Maak nu een afspraak bij Uw erkende CLAAS dealer voor het
CLAAS Winternazicht. Breng hem Uw gereinigde machine – hij
zal zorgen voor een uitstekende service. Enkel op die manier
blijft Uw CLAAS een echte CLAAS en behoudt hij zijn hoge
capaciteit!

Laat U zich deskundig door Uw erkende CLAAS dealer adviseren, zodat Uw
machine of tractor perfect voorbereid is voor het volgende seizoen.

Toffe cadeau‘s bij elk CLAAS Winternazicht.
Het gebruik van originele onderdelen CLAAS garandeert U de hoogste betrouwbaarheid. Deze hoogwaardige componenten worden
geproduceerd volgens de modernste productiemethodes en ze ondergaan doorgedreven kwaliteitscontroles. Ze leveren U dan ook
een een lagere kostprijs per hectare of werkuur op dan goedkopere nagemaakte delen.
Ons aanbod voor U bij een onderhoudsbeurt of een herstelling: U ontvangt een product uit het CLAAS toebehorengamma gratis,
vanaf een bepaalde waarde aan originele CLAAS onderdelen:

Machine

Waarde

Gratis cadeau

gefactureerde waarde

1 rol CLAAS ROLLATEX 2400

originele CLAAS delen:
1.000,– € excl. BTW
gefactureerde waarde

1 set rollen CLAAS QUADOTEX 3400 of

originele CLAAS delen:

10 rollen CLAAS BALETEX 150

2.000,– € excl. BTW

(volgens machinetype, set bevat 1 rol per knoper)

gefactureerde waarde

1 CLAAS Bodywarmer

originele CLAAS delen:
500,– € excl. BTW
gefactureerde waarde

1 CLAAS Fleecevest

originele CLAAS delen:
2.000,– € excl. BTW
gefactureerde waarde

1 CLAAS Fleecevest

originele CLAAS delen:
2.000,– € excl. BTW

Actie geldig van 1 november 2016 tot 31 maart 2017, voor één cadeau per chassisnummer.

