AGCO REMAN KAN OFTE BEDRE BETALE
SIG END FABRIKSNYE DELE
Kunne du tænke dig en billigere og hurtigere reparationsløsning? Som din autoriserede
Valtra forhandler kan vi tilbyde: AGCO Reman – 100 % originale renoverede dele.
Der er flere grunde til, at det kan være fordelagtigt at anvende AGCO Reman ved en reparation i stedet for
de traditionelle fabriksnye dele. Nedenfor har vi oplistet nogle af forskellene:

Ved reparation med fabriksnye dele:

Ved reparation med AGCO Reman dele:

– indleverer du den defekte enhed og
afventer, at reparationen bliver foretaget.

– udskiftes hele enheden. Vi har den
senest næste dag

– udskiftes kun de defekte delkomponenter.
Det kan derfor blive nødvendigt med efterfølgende reparationer, når enhedens andre
slidte delkomponenter skal udskiftes.

– får du en komplet renoveret enhed, med
samme kvalitet og holdbarhed som en ny,
og prisen er typisk 30 % mindre end en
fabriksny.

– dækker reklamationsretten kun de
udskiftede komponenter.

– er der 12 måneders reklamationsret på
hele enheden samt værkstedstiden hos
din Valtra forhandler

AGCO Reman udskiftningsdelene er en sikker, hurtig og ikke mindst økonomisk løsning
Kontakt os og hør mere om fordelene ved at AGCO Reman.

OM AGCO REMAN
AGCO Reman produktprogrammet består af genanvendte originale dele, der er
ekspertrenoveret til en kvalitet,
som var de nye. Resultatet er
en økonomisk én-ud-og-énind-erstatningsdel, der får dig
hurtigst muligt i gang igen.
Du kan altid være sikker på, at
en AGCO Reman del er 100 %
original og lever op til alle krav
og specifikationer.

Med venlig hilsen din Valtra forhandler

YOUR WORKING MACHINE

AGCO PARTS – DIN SIKKERHED
FOR ORIGINALE RESERVEDELE
Hos dit autoriserede Valtra serviceværksted er du sikret, at der bliver benyttet originale reservedele, og at fabrikkens anvisninger følges.
Du vil derfor være dækket af vores garanti. Med vores originale dele vil din Valtra stadig være 100 % original efter reparation eller service.
© AGCO Limited 2021. På verdensplan leverer AGCO Parts originale reservedele til alle Valtra maskiner

