Porque a sua paz de espírito é preciosa.

Até 7 anos sem preocupações,
contratempos e custos inesperados.
Este é o Service Plus.
Concebido para lhe proporcionar uma tranquilidade completa e duradoura,
o Service Plus oferece aos proprietários de máquinas agrícolas New Holland
a oportunidade de alargarem a cobertura de garantia até 7 anos.
Perfeitamente adaptado ao seu negócio e às suas necessidades presentes
e futuras, o Service Plus está disponível para toda a gama de máquinas
New Holland: tratores, ceifeiras-debulhadoras, máquinas de vindimar,
ensiladoras de forragem e enfardadeiras.
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Com o Service Plus
a vida e o trabalho são mais fáceis.
Embora os seus equipamentos agrícolas resistentes e robustos da
New Holland tenham sido concebidos para uma utilização intensiva, para
ambientes rigorosos e muitas horas de “vida difícil” nos campos, à medida que
os anos vão passando poderão ocorrer avarias e anomalias de funcionamento.
Sem o Service Plus ficará inevitavelmente exposto a todas as consequências
desagradáveis em termos de custos adicionais.
Com o Service Plus, pelo contrário, poderá manter a tranquilidade e olhar
calmamente em frente, sabendo que todas as falhas serão reparadas e
resolvidas por especialistas geridos pelo seu concessionário New Holland,
sem necessidade de pagar a mão-de-obra e as peças necessárias.

Service Plus
é sinónimo de benefícios reais e preciosos.
Concebido tendo em mente os proprietários de equipamentos New Holland, o Service Plus oferece-lhe:
Paz de espírito
Cobertura a longo prazo, até 7 anos
Proteção efetiva do seu investimento
Gestão eficiente de ocorrências imprevistas
Controlo máximo dos custos operacionais
Custo inicial e programado fixo
Nenhum custo adicional em caso de avarias ou falhas
Tempo mínimo de inatividade
Apoio profissional
Suporte de elevada qualidade fornecido pelo seu concessionário profissional New Holland local
Reparações de alta qualidade providenciadas pelos técnicos do seu concessionário New Holland
Programa gerido por um centro de apoio técnico especializado, que trabalha em conjunto
		 com o seu concessionário local
Valor de revenda superior
O Service Plus aumenta o valor das suas máquinas agrícolas
O Service Plus é um argumento de venda forte e melhora as oportunidades de revenda
O Service Plus pode ser transferido com facilidade e rapidez para o novo proprietário
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Com o Service Plus terá sempre mais escolha.
E a escolha é sua.
Poderá efetuar um contrato Service Plus no momento da aquisição ou no prazo de onze meses
a partir da data de início da garantia de fábrica.
Poderá escolher entre:
Três níveis de cobertura (de acordo com o diferente subconjunto de componentes cobertos):
Silver - Grupo motopropulsor
Gold - Alargada
Platinum - Reparação Total
O número de anos da cobertura: dois, três, quatro, cinco, seis ou sete anos
O número de horas de utilização (ou o número de fardos para enfardadeiras)
Muitas outras opções para personalizar o programa e satisfazer as suas expetativas
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O Service Plus e o seu concessionário New Holland:
trabalhando em conjunto para a sua paz de espírito.
O seu concessionário New Holland autorizado é um especialista próximo de si que, a seu pedido,
realizará a manutenção e as reparações necessárias.
Ele é o seu primeiro ponto de contacto para qualquer questão e informação relacionada com o
Service Plus.
Os seus técnicos qualificados e especializados podem recorrer à sua experiência consolidada para
resolver de forma rápida e eficiente qualquer problema que possa ocorrer nos seus equipamentos
New Holland.
Além disso, o armazém de peças do seu concessionário poderá providenciar rapidamente as peças
sobresselentes necessárias, para que possa regressar aos campos com a maior brevidade possível.
Falta uma peça? Não há problema. O seu concessionário New Holland pode garantir a sua entrega
no prazo de 24 horas.

Nós cumprimos o nosso dever.
Mas você terá que cumprir o seu.
Ao longo de todo o período de validade do Service Plus, a manutenção das suas máquinas New Holland
terá de ser realizada de acordo com as recomendações da New Holland, utilizando as peças sugeridas
e os lubrificantes fornecidos pela New Holland, que satisfazem a especificação da New Holland.
Obrigações de manutenção
Para poder beneficiar da cobertura, a manutenção do equipamento e de qualquer
		 equipamento acessório terá de ser realizada durante todo o período de cobertura, de acordo
		 com as recomendações, procedimentos e prazos estabelecidos pela New Holland, a cargo do
		 cliente e por sua iniciativa
É recomendável realizar a manutenção do equipamento coberto através de um concessionário
		 New Holland autorizado e com peças originais New Holland
O cliente deverá conservar todas as faturas e documentação de manutenção e deverá
		 apresentá-las quando assim solicitado por parte da New Holland ou do concessionário
Em qualquer dos casos, por favor consulte os Termos e Condições do Service Plus.
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COBERTURA SILVER
Grupo Motopropulsor

A base da sua confiança.
Componentes internos da linha de transmissão abrangidos:
Motor
Caixa de velocidades
Embraiagem principal e conversor de binário
Transmissão hidrostática
Eico dianteiro, eixo traseiro e engate traseiro
Transmissão
Para quaisquer informações adicionais relacionadas com os componentes cobertos
e com as exclusões, por favor consulte os Termos e Condições do Service Plus.
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COBERTURA GOLD
Alargada

Tão preciosa quanto o seu equipamento.
Além dos componentes cobertos pela opção Silver, inclui também:
Tratamento de emissões
Equipamentos elétricos e eletrónicos
Equipamentos hidráulicos
Para quaisquer informações adicionais relacionadas com os componentes cobertos
e com as exclusões, por favor consulte os Termos e Condições do Service Plus.
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COBERTURA PLATINUM
Reparação total

A solução “Tudo incluído”.
Cobertura total como extensão da garantia base da New Holland.
Para quaisquer informações adicionais relacionadas com os componentes cobertos
e com as exclusões, por favor consulte os Termos e Condições do Service Plus.
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New Holland Top Service:
serviço de informação e assistência a clientes

Máxima disponibilidade

Máxima rapidez

Máxima prioridade

Máxima satisfação

Estamos sempre preparados para o ajudar:
24 horas por dia, 7 dias por semana,
durante todo o ano! Independentemente
da informação necessária e do problema
ou pedido a expor, tudo o que tem a fazer
é telefonar para o número gratuito(*)
do New Holland Top Service.

Serviço expresso de entrega
de peças: sempre que precise,
onde quer que precise!

Soluções rápidas durante
a época de colheita: porque
o trabalho não pode esperar!

Procuramos e localizamos a solução
de que necessita, mantendo-o
informado: até ficar 100% satisfeito!

Contacte o seu concessionário New Holland para mais informações!

The Maintenance Contract

Experimente New Holland O que é App!
Descarregue aqui as Aplicações

www.newholland.pt
Os dados referidos nesta brochura são fornecidos a título indicativo. Os modelos descritos estão sujeitos a modificações sem prévio aviso por parte do fabricante. Os desenhos e fotografias podem referir-se a equipamento opcional
ou a equipamento destinado a outros países. Para mais informações, dirija-se à nossa rede de vendas. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 11/16 - TP01 - (Turin) - 168007/POO

A New Holland escolhe lubrificantes

* A chamada é gratuita. Contudo, alguns operadores europeus podem aplicar uma taxa se a chamada for feita a partir
de um telemóvel. Para mais informações acerca das taxas, informe-se antecipadamente com o seu operador.

