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Japońska marka ciągników Kubota stale myśli o swoich użytkownikach,
którzy chcą zapewnić maksymalną wydajność swoim maszynom. Z tego
powodu ruszyła właśnie nowa promocja Kubota Serwis. Teraz, umawiając się
na okresowy przegląd u autoryzowanego dilera Kubota, można odebrać
unikatowy upominek. Jest nim model traktorka Kubota na pedały w zestawie
z przyczepką za 1 zł netto.
Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że okresowy przegląd ciągnika to najlepszy sposób na
zapewnienie swojej maszynie perfekcyjnej wydajności i pełnej gotowości do ciężkiej pracy. Jeśli
wykonując go można przy okazji odebrać specjalny i atrakcyjny bonus, tym lepiej.

Okresowy przegląd z oryginalną niespodzianką
W przypadku najnowszej promocji Kubota Serwis takim atrakcyjnym bonusem jest unikatowy model
traktorka Kubota na pedały wraz z przyczepką. Co należy zrobić, aby odebrać tę atrakcyjną nagrodę
za 1 zł netto? Wystarczy umówić się na okresowy przegląd u autoryzowanego dilera Kubota
i wypełnić specjalną kartę promocyjną. Oferta ważna jest w dniach od 1 października do 31 grudnia.
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Traktorek-zabawka w promocji Kubota Serwis
fot. Kubota

– Nasza najnowsza promocja serwisowa to ukłon w stronę wszystkich użytkowników ciągników
marki Kubota, którym zależy na utrzymaniu w 100% sprawności swoich maszyn. Chcemy
dodatkowo nagrodzić ich za to, że wybierają usługi serwisowe na najwyższym poziomie oferowane
przez współpracujących z nami autoryzowanych dilerów. Unikatowy traktorek na pedały
z przyczepką, dostępny za 1 zł netto, jest tego wyrazem. Poza tym będzie nam bardzo miło, jeśli
dzięki promocji nasi Klienci będą mogli sprawić radość swoim dzieciom takim superprezentem
– mówi Andrzej Sosiński, Manager ds. Marketingu Kubota.
Warto się przy tym pospieszyć, gdyż – jak informują przedstawiciele marki Kubota – w promocji
czeka jedynie 500 oryginalnych zabawek do odbioru.
Więcej na temat szczegółów promocji serwisowej można dowiedzieć się na stronie promocji.

Autoryzowany serwis Kubota to więcej korzyści
Uśmiech dziecka na widok atrakcyjnej zabawki od marki Kubota to oczywiście pewien przyjazny
dodatek do profesjonalnej usługi serwisowej. Tej warto przyjrzeć się nieco bliżej. Dlaczego?
Ponieważ decydując się na okresowy przegląd u autoryzowanego dilera Kubota, tak naprawdę
dostajemy znacznie więcej, niż mogłoby nam się wydawać. Co konkretnie? Oddajmy tu głos
przedstawicielowi marki.
– Ciągniki Kubota to zaawansowane technologicznie maszyny, które wymagają fachowego oka
i ręki. Dlatego nasze autoryzowane serwisy działają w oparciu o jednolite standardy serwisowania,
tworzone pod kątem poszczególnych modeli ciągników, i najnowszy sprzęt diagnostyczny.
Dodatkowo, serwisanci Kubota uczestniczą w cyklicznych szkoleniach, zakończonych certyfikacją.
Dzięki temu każdy właściciel traktora z logo naszej marki może liczyć na fachową i szybką
diagnostykę. Co więcej, jesteśmy w stanie zaoferować najlepszą cenę oryginalnych części
zamiennych. Wszystko za sprawą bezpośredniego dostępu do zasobów magazynowych i eliminacji
pośredników z całego procesu – o akcji Kubota Serwis mówi Artur Krzemiński, Szef działu Logistyki,
Części Zamiennych i Planowania Kubota.
Na co jeszcze mogą liczyć właściciele ciągników japońskiej marki, którzy korzystają z usług
autoryzowanych serwisów Kubota? Choćby na możliwość uczestnictwa w promocyjnych akcjach
serwisowych zarówno dla maszyn na gwarancji, jak i tych po gwarancji. Najnowsza promocja
z możliwością odbioru traktorka Kubota za 1 zł netto po umówieniu się na przegląd jest tego
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najlepszym przykładem.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o najnowszej akcji Kubota Serwis, koniecznie odwiedź stronę
promocji.
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