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Uw vertrouwenspartner: STEYR SERVICE. 

 

STEYR wil niet alleen de beste tractoren bouwen, maar ook de beste service bieden – nu meer dan 

ooit. Door intensieve investeringen in het aftersales-bereik willen we, met producten zoals de STEYR 

service-van of de nieuwe STEYR PROTECT servicepakketten, een directe invulling geven aan de 

merkbelofte van STEYR – betrouwbaarheid. 

 

 

 

St. Valentin, 10.06.2016 

 

STEYR biedt haar klanten vanaf heden nog meer service. 

 „Het merk STEYR staat voor absolute betrouwbaarheid. Wij werken voortdurend aan de verdere 

ontwikkeling van onze tractoren, om aan de steeds hogere vereisten van onze klanten te kunnen 

voldoen. Tegelijkertijd willen wij onze klanten natuurlijk ook de beste service bieden. Daarom hebben 

wij intensief in onze aftersales-divisie geïnvesteerd.“ aldus John Mollaghan, Service Support Director 

EMEA voor STEYR. 

  

Het STEYR serviceteam zorgt er onder voor dat in geval van schade reparaties direct ter plaatse 

worden uitgevoerd via de STEYR servicewagen en dat vervangingsonderdelen binnen 24 uur worden 

aangeleverd. Bovendien biedt STEYR service in samenwerking met CNH Industrial Capital individuele 

financieringsoplossingen en met STEYR PROTECT ook drie all-inclusive pakketten: STEYR 

PROTECT Gold omvat een onderhoudscontract, een garantieverlenging en een telematica-pakket, 

STEYR PROTECT Silver een onderhoudscontract en een garantieverlenging en STEYR PROTECT 

Bronze een onderhoudscontract. 

 

Om dit nieuwe service-aanbod een gezicht te geven, werd met STEYR service een onafhankelijk 

karakter gecreëerd. STEYR Service wendt zich, in de persoon van een slimme technicus, als 

betrouwbare partner direct tot de STEYR-klanten. Zo worden de productvoordelen en -prestaties via 

meerdere mediakanalen op sympathieke en geloofwaardige wijze uitgedragen. 

 

„We zijn er trots op om ook voor wat de service aangaat een directe invulling te kunnen geven aan 

onze markt-claim „Uw vertrouwenspartner“", aldus Marie Mouton, EMEA Brand Communications 

Manager voor STEYR. 

 



 

 

 

 

 

Meer informatie over de tractoren van STEYR vindt u op www.steyr-traktoren.com  

 

STEYR staat al meer dan 60 jaar voor toptechnologie uit Oostenrijk en levert tractoren van de hoogste kwaliteit, optimaal 

comfort en hoge waardevastheid. Het modelpalet van STEYR overtuigt continu met technische innovaties en klantgerichte 

oplossingen. Dit garandeert een uitmuntende productiviteit en rendabiliteit in de landbouw, bosbouw en de gemeentelijke 

sector. Het dealernetwerk van STEYR biedt een optimale begeleiding van de klant ter plaatse. 

 

STEYR is een merk van CNH Industrial N.V., een wereldwijd toonaangevende fabrikant van investeringsgoederen, die 

op de beurs van New York (NYSE: CNHI) en op de Mercato Telematico Azionario van de Borsa Italiana (MI: CNHI) 

genoteerd is. Meer informatie over CNH Industrial op www.cnhindustrial.com. 

 

Afdruk gratis, om een kwitantie vragen! 

 

Voor meer informatie dient u contact op te nemen met: 

 

Cecilia Rathje 

Tel.: +43 7435 500 634 

 

Public Relations Officer Europe 

Brand Communication STEYR 

 

E-mail: cecilia.rathje@cnhind.com 

www.steyr-traktoren.com  
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