NĀKAMĀ SEZONA SĀKAS TAGAD:

P IE S A K I E X P E R T C H EC K P IE T U VĀ K Ā
S E RV I S A VA DĪ TĀ JA :
Zemgalē (t.sk. Ķekavā) – mob. +371 27861535
Latgalē – mob. +371 25491651
Kurzemē – mob. +371 25491676
Vidzemē – mob. +371 26614397
Viduslatvijā – mob. +371 25491652

www.dojuslatvija.lv
Seko mums facebook

EXPERT CHECK:
NĀKAMĀ SEZONA SĀKAS TAGAD

EXPERT
CHECK

PIEDĀVĀJUMS SPĒKĀ NO 2020.GADA 1.SEPTEMBRA LĪDZ 2021.GADA 31.JANVĀRIM
Sezona nekad nebeidzas. Beidzot kulšanas sezonu, tiek iesēta jaunā raža. Līdzīgam procesam būtu jānotiek arī tehnikas parkā – beidzot
sezonas darbus, būtu jāveic sagatavošanās darbi jau nākamajai sezonai. Mēs piedāvājam EXPERT CHECK pārbaudi, kas ļaus jums gan
samazināt ekspluatācijas izmaksas, gan būt drošam par savas tehnikas stāvokli pirms jaunās sezonas.

EXPERT CHECK
VISIEM KOMBAINU MODEĻIEM

189 EUR
Pamatpārbaude*

*Akcijas nosacījumi:
Ja pēc veiktās EXPERT CHECK pamatpārbaudes tiek apstiprināta tāme, spēkā atlaide - rezerves daļām 25%, servisa pakalpojuma darba
stundām 20%, Reman - 15%. Gadījumos, kad tiek apstiprināti 50% un vairāk no plānotajām servisa darba izmaksām tāmē, klients saņem
rezerves daļu atlaidi nevis 25% apmērā, bet 30% apmērā. Detaļu piegāde no 1 - 3 mēnešiem. Piesaki EXPERT CHECK jau tagad!

PAPILDUS PAKALPOJUMS
TIKAI ŠAJĀ SEZONĀ:

175 EUR

Gultņu pārbaude

EXPERT CHECK
VISIEM PAŠGĀJĒJSMALCINĀTĀJU
MODEĻIEM

189 EUR
Pamatpārbaude*

175 EUR
Gultņu pārbaude

MŪSU SPECIĀLISTI:
ZINA VAIRĀK UN REDZ VAIRĀK
Mūsu speciālisti veic padziļinātu tehnisko
diagnostiku, izmantojot John Deere
programmnodrošinājumu, rūpnīcas
atjauninātus kontrolsarakstus un iepriekšējās
sezonas lauka datus, kas pieejami tikai John
Deere izplatītājiem.

Mēs izvērtējam sensoru, elektroniskās sistēmas un
programmatūras stāvokli, izmantojot John Deere
Service ADVISOR - ekskluzīvo rīku, kas pieejams
tikai John Deere izplatītājiem. Pēc izvērtējuma tiek
veidots visaptverošs pārskats par jūsu kombaina
stāvokli un nepieciešamajiem uzlabojumiem.
Papildus mūsu speciālisti sniedz padomus par
inovācijām un agregātiem, kas palīdzēs jums
maksimāli lietderīgi izmantot kombainu.

NOSLĒDZ FARMSIGHT APKOPJU LĪGUMU KOMBAINIEM
UN TRAKTORIEM JAU TAGAD!*

* Noslēdzot līgumu, iegūsti papildus vērtības:
> 0% pakalpojumu un detaļu cenas pieaugums līguma
laikā. Tas nozīmē, ka klientam nav jāuztraucas par
detaļu vai servisa pakalpojumu cenu pieaugumu
(inflāciju), jo cenas ir fiksētas līgumā. Šis ir viens no
instrumentiem, kā ikkatrs saimnieks var plānot savas
izmaksas ilgtermiņā, nebēdājot par pēkšņiem cenu
kāpumiem vai pakalpojuma sadārdzinājumiem.
> Atlaides ekspluatācijas daļām un šķidrumiem. Līgums
sevī ietver klientam garantētu atlaidi 25% apmērā
rezerves daļām un 10% apmērā eļļām. Lielisks veids, kā
vēl ietaupīt.
> ExpertCheck tehnikas pārbaude (1 reizi līguma
darbības laikā). ExpertCheck pārbaude ļauj izprast jūsu
tehnikas stāvokli pirms vai pēc sezonas. Līguma
ietvaros, klientam ir tiesības pašam izvēlēties, kad veikt
vienu šādu pārbaudi bez maksas.

> Zemākas kopējās ekspluatācijas izmaksas. Katra
apkopju gada beigās tiek veikta papildu pārbaude
(Neaktīvo kļūdu kodu pārbaude, hidrauliskā spiediena
pārbaude utt.), kas ļauj preventīvi izvairīties no tehnikas
bojājumiem un līdz ar to neparedzētām remonta
izmaksām.
> Traktora jaudas pārbaude 7R/8R sērijas traktoriem
(1 reizi līguma darbības laikā). Klients ir tiesīgs
izvēlēties, kad izmantot šo pakalpojumu līguma
darbības laikā.
> Izdevīgi apmaksas noteikumi. Dalīts ikgadējais
maksājums, kā arī citi īpaši noteikumi, saskaņā ar
savstarpēju vienošanos.
> Attālināta tehikas uzraudzība – mašīnām ar JDLink
pieslēgumu.

Lai noslēgtu Apkopju līgumu vai saņemtu papildus informāciju par līguma nosacījumiem, lūdzam zvanīt pa tel. +371 26395455!

Mēs sūtām Jums šo informāciju / mārketinga materiālu, jo mēs pieņemam, ka tas varētu Jūs interesēt. Lai pārvaldītu mūsu klientu mārketinga datu bāzi un atbalstītu savas kampaņas, mēs izmantojam John Deere
un citus rūpīgi izvēlētus pakalpojuma sniedzējus, kas darbojas mūsu uzdevumā un stingri ievēro mūsu norādījumus kā datu apstrādātāji, ar kuriem esam noslēguši attiecīgas vienošanās par personas datu
aizsardzību, kā to pieprasa likums. Lai pieprasītu mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu kopiju, lai pieprasītu tādas informācijas labošanu vai noņemšanu, ko uzskatāt par neprecīzu, lai pārtrauktu savstarpēju
e-pasta saziņu, lai pieprasītu savu datu dzēšanu, vai izmantotu citas savas tiesības, lūdzu sazinieties ar izplatītāju pa e-pastu: gdpr@dojuslatvija.lv.

www.dojuslatvija.lv
Seko mums facebook

