CASE IH DEAL

VEILIGHEID
Tot en met 30 juni 2017

DOE MEE AAN DE LENTEWEDSTRIJD:
MAAK KANS OP EEN CASE IH OVERALL!
Scan deze code
of surf naar
www.caseih-parts.nl

LENTEWEDSTRIJD

GRATIS
CASE IH ZONNEBRIL

GRATIS CASE IH ZONNEBRIL
+ 10% KORTING

Bij aankoop van 250 € (excl. BTW) aan originele onderdelen*

Bij aankoop van 500 € (excl. BTW) aan originele onderdelen*

* Aanbieding geldig van 1 april tot en met 30 juni 2017 bij de deelnemende Case IH dealers, bij aankoop van de volgende originele Case IH onderdelen: remmen, lichten, ruiten, hydraulische onderdelen. Aanbieding geldig zolang de voorraad
strekt. Niet cumuleerbaar met andere acties betreffende dezelfde onderdelen. Niet-bindende afbeeldingen.

WE’LL KEEP YOU FARMING

FOR THOSE WHO DEMAND MORE

CASE IH DEAL

VEILIGHEID
Tot en met 30 juni 2017

UITSTEKENDE WERKTUIGEN – MAKKELIJK WERKEN.
STOLL - WERKTUIGEN VOOR BALENHANDLING.

www.stoll-germany.com

The Loader Specialist.

ONS SERVICETEAM HOUDT LANDBOUWERS AAN DE SLAG
Met technische bijstand en ondersteuning van de mensen die uw machines het best kennen, wil Case IH dat u het maximum uit
uw producten haalt. Van onze eersteklas onderdelenservice tot onze logistieke prestaties zorgen wij ervoor dat u geniet van een
allesomvattende naverkoopdienst. Onze experts kunnen zelfs van op afstand, 24/7, een diagnose stellen.
Als uw tractor plots in panne staat of uw maaidorser
niet wil starten, volstaat een telefoontje om snel een
geschikte oplossing te vinden.
U contacteert het CASE IH SERVICETEAM op elk
moment – 24 uur per dag, 7 dagen per week – om uw
machines in recordtempo terug op het veld te krijgen.

24/7 toegang tot een speciaal callcenter via
het gratis nummer 00800 227344 00
Deskundig advies van ervaren adviseurs
om aangepaste oplossingen te vinden
Een netwerk van opgeleide monteurs voor snelle,
doeltreffende herstellingen

Speciale promotie
April en mei 2017
Ontvang gratis 1 vetpatroon
(400 g)*

De smeermiddelen aanbevolen
door CASE IH

* Indien het onderhoud van uw machine gedaan is in april
of mei 2017 met olie van Akcela.

WE’LL KEEP YOU FARMING

www.pli-petronas.com

FOR THOSE WHO DEMAND MORE

