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Naprawa ciągników rolniczych na gwarancji Zetor
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Gwarancja fabryczna na nowo zakupiony ciągnik daje jego użytkownikowi
poczucie bezpieczeństwa. Dlatego w kolejnej odsłonie cyklu „Zetor.
Argumenty za…” zapytaliśmy przedstawiciela Zetor Polska o kwestie związane
właśnie z ochroną gwarancyjną.
Pan Robert Szewczyk, menadżer marketingu Zetor Polska, opowie m.in. o zakresie gwarancji na
ciągniki Zetor. Z materiału dowiesz się także, czy możliwie jest jej przedłużenie po wygaśnięciu
standardowego okresu ochrony. Ewentualna naprawa ciągników rolniczych na pewno byłaby w takim
przypadku bardziej opłacalna.
POSŁUCHAJ MINIWYWIADU:

Naprawa ciągników rolniczych na gwarancji
Zetor słynie z niezawodności. Naprawa ciągników rolniczych czeskiej marki to zatem kwestia bardziej
teoretyczna niż praktyczna. Warto jednak znać podstawowe fakty o ochronie gwarancyjnej. Na jaki
okres gwarancji możemy liczyć, kupując nowy ciągnik? Jakie elementy obejmuje ochrona? Nasz
gość z firmy Zetor jasno mówi, jak jest:
– Zetor na swoje produkty oferuje 18 miesięcy gwarancji. Proszę zwrócić uwagę na to, że jest to
normalna, pełna gwarancja obejmująca wszystkie podzespoły ciągnika, oczywiście bez normaliów,
czyli np. żarówek, wkładów filtrów, okładzin hamulcowych itp.

Opieka serwisowa zgodna z wytycznymi
Aby w pełni cieszyć się z programu ochrony gwarancyjnej Zetor Polska, nie wolno jednak zapominać
o bardzo ważnym aspekcie.
– Aby producent sprzętu mógł świadczyć bezpłatną gwarancję na swój wyrób, sprzęt musi być
poddawany specjalistycznej opiece serwisowej zgodnie z wytycznymi producenta ciągnika, które
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zawarte są w książce serwisowej, jaką odbiera nabywca. Najlepszym miejscem na
przeprowadzenie wszelkich przeglądów i napraw gwarancyjnych jest oczywiście autoryzowany
przez producenta ciągnika punkt serwisowy, gdyż pracują tam w pełni przeszkoleni do tego celu
mechanicy z odpowiednim sprzętem diagnostycznym i doświadczeniem – wyjaśnia pan Robert
Szewczyk.
Tylko teraz możesz mieć nową Forterrę lub Proximę w wyjątkowo atrakcyjnej cenie
i zaoszczędzić tysiące złotych na koncie. Sprawdź szczegółowe informacje na temat
wyprzedaży modeli ciągników z ubiegłych roczników na www.zetor.pl.
W naszym archiwum czekają na Ciebie również poprzednie odsłony cyklu „Zetor. Argumenty za…”.
Posłuchaj wcześniejszych części: Zetor Polska, koszty eksploatacji, komfort i bezpieczeństwo,
docieranie silnika, finansowanie fabryczne Zetor.
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