Płock, 14 czerwca 2018 roku

Zmiany w sieci dealerskiej Case IH

W imieniu przedstawicieli marki Case IH informujemy, iż umowa dealerska z
firmą FHU Piomar Agro Tech z siedzibą w Grójcu, świadczącą do tej pory usługi
w zakresie sprzedaży maszyn rolniczych marek należących do koncernu
CNH Industrial,

jak

i

obsługi

posprzedażnej

w

części

województwa

mazowieckiego oraz w części województwa lubelskiego, została zakończona
z dniem 12.06.2018 r.
W związku z restrukturyzacją sieci dealerskiej marki Case IH w ww. terenie,
w przypadku zgłoszeń gwarancyjnych, Klienci proszeni są o przygotowanie Karty
Rejestracji do Gwarancji wydanej podczas zakupu maszyny i zgłoszenie się do
najbliższego dealera. Adresy i dane kontaktowe dealerów dostępne są na stronie
internetowej

www.caseih.com,

w

zakładce

„znajdź

dealera”.

W

razie

dodatkowych pytań do dyspozycji Klientów pozostawiamy również bezpłatną
infolinię Case IH Max Service, dostępną pod numerem 00800 2273 44 00.
***
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.

CNH Industrial Polska Sp. z o.o.

Ul. Otolińska 25
09-0407 Płock

Kontakt prasowy:
Case IH Brand Communications Manager Poland
Alicja Dominiak-Olenderek

alicja.dominiak-olenderek@caseih.com
Tel. kom. +48 510 990 177

Case IH Media Center

www.caseih.com

www.facebook.com

www.youtube.com

.
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