Fordi din tryghed er vigtig.

Op til 5 år uden bekymringer,
vanskeligheder og uventede udgifter.
Det er Service Plus.
Service Plus er beregnet på at give dig fuldstændig ro i sindet i lang tid
og give ejere af landbrugsudstyr fra New Holland mulighed for at udvide
reklamationsdækningen i op til 5 år.
Service Plus er perfekt skræddersyet til dine nuværende og kommende behov
i din virksomhed og kan fås til hele serien af New Holland-maskiner : traktorer,
mejetærskere, finsnittere og ballepressere.

Med Service Plus
bliver både dit liv og dit arbejde lettere.
Selv om dit stærke og robuste landbrugsudstyr fra New Holland er blevet
konstrueret, så det kan modstå intensiv brug, barske omgivelser og mange
timers hårdt arbejde i markerne, kan det ikke undgås, at der med tiden kan
forekomme nedbrud og fejl.
Uden Service Plus vil du uundgåeligt være udsat for alle de ubehagelige
konsekvenser, hvad angår ekstra udgifter.
Med Service Plus derimod kan du være helt rolig, fordi du ved, at omfattede fejl
vil blive repareret og klaret af specialister administreret af din New Hollandforhandler, uden at du skal betale for hverken arbejde eller reservedele.
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Service Plus
betyder reelle og værdifulde fordele.
Service Plus, der er udarbejdet med fokus på ejere af udstyr fra New Holland, tilbyder dig:
Ro i sindet
Lang tids dækning: du kan vælge op til 5 år
Effektiv sikring af din investering
Effektiv styring af uforudsete hændelser
Maksimal styring af administrationsomkostninger
Faste startudgifter og planlagte omkostninger
Ingen uforudsete udgifter i tilfælde af nedbrud eller fejl der er dækket af Service Plus
Minimum stoptid
Professionel support
Førsteklasses support ydet af din professionelle, lokale New Holland-forhandler
Reparationer af høj kvalitet udført af din New Holland-forhandlers teknikere
Program styret af et supportcenter med tekniske eksperter, der arbejder sammen
		 med din lokale forhandler
Højere videresalgsværdi
Service Plus øger værdien af dit landbrugsudstyr
Service Plus er et stærkt salgsargument og en forbedring af videresalgsmulighederne
Service Plus kan let og hurtigt overføres til den nye ejer
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Med Service Plus har du altid flere valg.
Og valget er dit.
Du kan tegne en Service Plus-kontrakt på købstidspunktet eller inden for 11 måneder fra
starten af producentens reklamationsret.
Du kan vælge mellem:
Tre dækningsniveauer (afhængigt af, hvilke komponenter der dækkes):
Sølv - Drivlinje
Guld - Udvidet
Platin - Højeste dækningsniveau der dækker stort set alle komponenter
Antal år der dækkes: to, tre, fire eller fem år
Antal driftstimer (eller antallet af baller for ballepressere)
Mange andre muligheder for at skræddersy programmet og opfylde dine forventninger
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Service Plus og din New Holland-forhandler
arbejder sammen, for at du kan være rolig.
Din autoriserede New Holland-forhandler er en specialist tæt på dig, der på din
anmodning vil udføre de nødvendige eftersyn og reparationer.
Han er din første kontaktperson, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere
oplysninger om Service Plus.
Hans uddannede og specialiserede teknikere kan trække på deres fælles erfaring for at
løse de problemer, der måtte opstå i forbindelse med dit New Holland-udstyr, hurtigt
og effektivt.
Endvidere kan din forhandlers reservedelslager hurtigt levere de reservedele, du har
brug for til at komme tilbage i marken så hurtigt som muligt.

Vi gør vores pligt.
Du skal udføre dine pligter.
I hele gyldighedsperioden for Service Plus skal dine New Holland-maskiner efterses
i overensstemmelse med New Hollands anbefalinger. Der skal anvendes de dele og
smøremidler, der kræves og leveres af New Holland, og som overholder New Hollands
specifikation.
Vedligeholdelsespligter
For at kunne få fordel af dækningen skal udstyr og eventuelt tilbehør efterses i hele
		 dækningsperioden i overensstemmelse med New Hollands anbefalinger, procedurer
		 og planer, på kundens regning og initiativ.
Det anbefales at få en autoriseret New Holland forhandler til at udføre
		 vedligeholdelse af det omfattede udstyr med originale reservedele.
Kunden skal gemme alle vedligeholdelsesfakturaer og dokumentation, og disse skal
		 fremvises på anmodning af New Holland eller en forhandler.
Der henvises til Service Plus betingelserne for yderligere oplysninger om dækkede komponenter
og undtagelser.
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SØLV
Drivlinje

Basis for din tillid.
Interne drivlinjekomponenter, der dækkes:
Motor
Gearkasse
Hovedkobling og momentomformer
Hydrostatisk transmission
Foraksel, bagaksel og bagerste 3- punkts ophæng
Transmission
Der henvises til Service Plus betingelserne for yderligere oplysninger om dækkede
komponenter og undtagelser.
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GULD
Udvidet

Så værdifuld som dit udstyr.
Ud over de komponenter, der er dækket under Sølv, tilføjes udvidet dækning af:
Emissionsbehandling
Elektrisk og elektronisk udstyr
Hydraulisk udstyr
Der henvises til Service Plus betingelserne for yderligere oplysninger om dækkede
komponenter og undtagelser.
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PLATIN
Fuld reparation

Den totale løsning.
Højeste dækningsniveau der dækker stort set alle komponenter.
Der henvises til Service Plus betingelserne for yderligere oplysninger om dækkede
komponenter og undtagelser.
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New Holland Top Service:
kundesupport og kundeinformation.

Top tilgængelighed

Top hastighed

Top prioritet

Top tilfredshed

Vi er altid til din rådighed: alle ugens dage
og timer! Uanset hvilke oplysninger du har
brug for, uanset hvilket problem eller behov
du har, skal du blot ringe til det gratis
New Holland Top Service telefonnummer*.

Ekspreslevering af dele: når
og hvor du skal bruge dem!

Hurtige løsninger i sæsonen:
fordi arbejdet ikke kan vente!

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger,
du har brug for, og holder dig informeret:
indtil du er 100% tilfreds!

For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

smøremidler

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet
sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer
med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.
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