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Med en serviceaftale hos en autoriseret Fendt servicepartner bliver din Fendt altid efterset af mekanikere, der
kender alle Fendt modeller ud og ind, og ved hvert service
kalibreres sensorer, elektronikken opdateres, alle mekaniske
dele gennemtjekkes og bolte efterspændes efter behov.
En serviceaftale kan udvides med Fendt Care, der i praksis er
en forlængelse af reklamationsretten i op til 8 år eller 10.000
drifts- timer. Min holdning er, at Fendt Care er indbegrebet af
kunde-pleje, fordi vi tager os af alt – både det daglige og det
uventede.
Gert Jensen – Eftermarkedskonsulent hos TBS Maskinpower ApS

Autoriseret Fendt service
– gør din Fendt mere værd!
Når du køber en Fendt, får du et højteknologisk produkt, der opfylder de strengeste
krav. Det betyder, at du kan forvente førsteklasses service fra de dygtige, autoriserede Fendt-forhandlere. De tilbyder dig et omfattende udvalg af tjenester, herunder
regelmæssig service af alle Fendt-maskiner. De har stor knowhow og førsteklasses kvalitet i værkstedet, uddannede mekanikere samt det nyeste udstyr og værktøj – alt sammen for at øge din rentabilitet, maskinernes driftssikkerhed og sikre dit
Fendt udstyr den længste levetid.
Vi har altid et stort udvalg af brugte Fendt på lager. En del af dem kommer fra
maskinstationer, der løbende bytter deres traktorer, så du kan få nyere Fendt med
højt udstyrsniveau til overkommelige priser hos os.
Når du køber en fuldt klargjort Fendt hos TBS, er du sikker på, at funktionaliteten og
driftssikkerheden er i top, så kontakt vores sælgere og find den helt rigtige brugte
Fendt til dit behov og budget.
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Alt fra én leverandør.
Den fulde Fendt-kraft.
Alt fra traktorer, slåmaskiner, snittervogne,
pressere, spredere og river til mejetærskere,
sprøjter, Smart Farming-løsninger og -tjenester.
Det autoriserede Fendt forhandlernetværk tilbyder
dig den rigtige løsning til alle din bedrifts opgaver og
udfordringer – både nu og i fremtiden.

FORDELE VED FENDT AUTORISERET:
• Maksimal funktionssikkerhed
• Altid originale reservedele og materialer
• Regelmæssige serviceydelser og reparationer
med fuld omkostningskontrol
• Optimal bevarelse af værdien af din Fendt

TBS Suldrup
Hjortholmvej 14
9541 Suldrup
Tlf. 9837 8344

Hjortholmvej
14 · 9541 Suldrup
Askildrup
Agro A/S
Askildrupvej 41
Tlf. 9837 8344
8940 Randers SV
Tlf. 8111 7100

Askildrupvej 41 · 8940 Randers SV
Tlf. 8111 7100

