Ekstern

John Deere Brændstofgaranti program
John Deere tilbyder som en del af den maskinbaserede FarmSight pakke (FS5), at landmanden
kan tilmelde sig John Deere´s Brændstofgaranti
program, som gælder i 1 år fra levering af den
nye traktor.

Mange landmænd kender til vigtigheden af korrekt kørsel, men det kan stadig skabe besparelser
at sætte fokus på dette og italesætte dette overfor
traktorchaufførerne, som har stor indflydelse på
dieselforbruget.

Brændstof er en af de største omkostninger i
forbindelse med drift og vedligehold af en traktor.
Derfor sætter John Deere fokus på dette, og beviser hermed John Deere´s lave brændstofforbrug.

Afskrivning

Brændstof
og væsker

Kr/t

Vedligeholdelse og reparationer

Program periode

1/11-2020 – 31/10-2021

Vedrører

Nye hjultraktorer 6R (6 cyl.) / 7R / 8R
- Kørsel på vej
- Kørsel på mark

FarmSight

Brændstof garanti programmet kræver tilmelding til den maskinbaserede FarmSight pakke
(FS5) 5 års aftalepakke (FS5) som en 5 årig aftale til kr. 17.865,-

JD Link Connect

Er et krav for at kunne deltage

Igangsætning

- Senest 28 dage efter levering
- Konto opsættes i MyJohnDeere.com med brændstofgaranti
- Der gives samtykke via Consent Manager i MyJohnDeere.comng af traktoren til kunden)

Optimeringsbesøg

Programmet omfatter et teknikerbesøg fra Semler Agro ved opstart af programmet, hvor
mulige optimeringer diskuteres
(vægt – dæktryk – motor – transmission)

Varighed

365 dage

Kompensation
udregnes som

Ved aktuelt forbrug højere end JD norm:
Der refunderes merforbrug i liter x timer x 6 kr/l
Ved aktuelt forbrug lavere en JD norm:
Der refunderes besparelse i liter x timer x 6 kr/l delt med 2

HIMMERLAND 98 65 12 11
BREDEBRO 74 71 16 71

BRØNDERSLEV 98 82 13 99

VEJRUP 75 19 01 22

REDSTED 96 70 66 00

ODENSE 65 95 12 00

VIBORG 86 62 73 22

NÆSTVED 55 70 20 10

TRIGE 86 99 55 41

LOLLAND-FALSTER 54 72 20 00

