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Najdłuższa gwarancja producenta na rynku maszyn rolniczych – rewolucji  

na imię jest STEYR 

 

 

Od dziesięcioleci marka STEYR konsekwentnie realizuje swoją misję 

utrzymując pozycję lidera na rynku. STEYR to wybór Klienta wymagającego, 

rozwiązanie, które zapewnia nieustający sukces przez ciągłe dostarczanie 

najlepszych technologii i wartości. Wyrażenie „Made in Austria” stało się̨ 

synonimem wysokiej jakości nie tylko w zakresie maszyn, ale również 

kompleksowej obsługi Klienta realizowanej na najwyższym poziomie.  

 

Dziś marka wykonuje kolejny krok w stronę niezawodności. Udowadniając 

pozycję lidera nowoczesnych rozwiązań w segmencie maszyn rolniczych, 

STEYR obejmie wszystkie nowo zamówione produkty z serii CVT oraz Terrus 

CVT pełną gwarancją producenta rozszerzoną aż do 3 lat lub 2500 godzin pracy. 

Decyzja ta nie tylko zrewolucjonizuje współpracę marki STEYR z jej odbiorcami, 

ale również wyznaczy nowe trendy w branży. Partnerskie stosunki z Klientami, 

oparte na zaufaniu i uczciwości, wypracowywane przez markę od pokoleń, 

przenoszą się właśnie na zupełnie nowy poziom. Jesteśmy świadkami przełomu, 

który na zawsze odmieni rynek maszyn rolniczych i pozostawi konkurencję w tyle. 

 

Nowe rozwiązania realizowane przez markę STEYR zawsze tworzone są 

z myślą o potrzebach Klientów. Tak stało się również tym razem. „3-letnia 



 

 

 

 

 

gwarancja producenta na ciągniki to niezwykły komfort i poczucie 

bezpieczeństwa dla użytkownika, który może w pełni skupić się 

na wykonywanych zadaniach – bez zmartwień, na dłużej. Jako firma wierzymy, 

że rolnicy to bohaterowie naszych czasów, którzy swoją codzienną pracą 

zapewniają̨ warunki do życia nie tylko sobie, ale i nam wszystkim. Jesteśmy 

dumni, że możemy zapewnić im pewność, której potrzebują”, przekonuje Alicja 

Dominiak-Olenderek, Brand Communications Manager Poland. W praktyce, tak 

przełomowe rozwiązanie oznacza wiele, zróżnicowanych korzyści. Obejmują one 

nie tylko swobodę, w użytkowaniu maszyny, bez zmartwień o usterki. 3-letnia 

gwarancja producenta to eliminacja dodatkowych kosztów związanych 

z serwisowaniem, a także znaczny wzrost wartości rezydualnej, czyli wartości 

maszyny w momencie jej odsprzedaży. Od teraz produkty marki STEYR to nie 

tylko pewność nowoczesnych rozwiązań i przyjemność z użytkowania, ale także 

jeszcze lepsza inwestycja. STEYR to partner, na którym można polegać. 

 

*** 

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ciągników STEYR zachęcamy do odwiedzenia 

strony internetowej www.steyr-traktoren.com  

 

Od 70 lat marka STEYR jest synonimem najdoskonalszych technologii rodem z Austrii i specjalizuje się w produkcji 

ciągników najwyższej jakości, odznaczających się doskonałym komfortem użytkowania i wysoką trwałością wartości. 

Szeroka gama modeli STEYR przekonuje do siebie Klientów innowacjami technicznymi oraz rozwiązaniami 

zorientowanymi na użytkownika. Gwarantuje to najwyższą produktywność i opłacalność w zastosowaniach rolnych, 

leśnych i komunalnych. Sieć autoryzowanych salonów sprzedaży STEYR zapewnia Klientom optymalną opiekę 

na miejscu. 

STEYR jest marką należącą do CNH Industrial N.V., światowego lidera w dziedzinie produkcji dóbr inwestycyjnych, 

notowanego na nowojorskiej giełdzie (NYSE: CNHI) oraz na elektronicznym rynku papierów wartościowych giełdy włoskiej 

(MI: CNHI). Więcej informacji na temat CNH Industrial można znaleźć na stronie www.cnhindustrial.com. 
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W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

 

Alicja Dominiak-Olenderek 

Brand Communications Manager Poland 

Tel. +48 510 990 177 

E-mail:alicja.dominiak-olenderek@cnhind.com 
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