Veloitukseton huolto-ohjelma Komatsu -asiakkaille.

Pidä uusi Komatsu – koneesi kunnossa ja jatkuvasti
töissä, ilman huolta käyttökustannusten noususta
Uusi korkealuokkaisia etuja sisältävä tämän alan
standardi
Komatsu CARE on ilmainen ja jokaisen uuden EU STAGE IIIB
(S3B) moottorilla varustetun Komatsu – koneen vakiovaruste.
Se sisältää ensimmäisen 3 vuoden tai 2000 käyttötunnin aikana Komatsun maahantuojan kouluttamien asentajien tekemät
määräaikaishuollot alkuperäisiä Komatsu -varaosia käyttäen.
Lisäksi se tarjoaa kaksi veloituksetonta Komatsun pakokaasun partikkelisuodattimen (Komatsu Diesel Particle Filter)
vaihtosarjaa. Näin ollen koneesi on turvattu 5 vuoden tai 9000
käyttötunnin pituisella KDPF – takuulla.

Vakiovarusteena kaikissa S3B -malleissa

■ Komatsun alkuperäiset öljyt ja huoltotarvikkeet 250 (ainoastaan S3B runko-ohjatut dumpperit),
500, 1000, 1500 ja 2000 käyttötunnin kohdalla tehtäviin määräaikaishuoltoihin.

■ Määräaikaishuoltojen työveloitus
■ Komatsun pakokaasun partikkelisuodattimen (KDPF) puhdistus 4500 h / 9000 h / 5 vuoden takuu
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Lisääntynyt tehokkuus & mielenrauha
Komatsun seuraavan sukupolven dieselmoottoriteknologia vähentää päästöjä ja alentaa
polttoaineen kulutusta. Komatsu CARE antaa sinulle mahdollisuuden käyttää uutta S3B –
kalustoasi mahdollisimman tehokkaasti ja täysin luottavaisesti.
Laajenna Komatsu CARE – ohjelmaa lisäämällä siihen valinnainen
pidennetty “M+” -takuu
“M+” -takuu tarjoaa jatkuvan suojan odottamattomia kuluja ja kassavirtaan
kohdistuvia iskuja vastaan. Takuun tarjoama suoja jatkuu pitempään ja varmistaa
jatkuvan maahantuojan kouluttaman henkilöstön huollon koneellesi ja lukitsee
takuun piiriin kuuluvien osien ja työn kustannukset koko pidennetyn takuun ajaksi.

Maintenancee
1. vuosi
KDPF
puhdistuspalvelut
Määräaikaishuoltopalvelut
Takuupalvelut

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

5. vuosi

S3B vakiovaruste: Komatsu CARE
Veloitukseton: 5 vuotta / 9000 h*
Takuu ja vaihtopalvelu sisältäen työveloitukset
S3B vakiovaruste: Komatsu CARE
Veloitukseton: 3 vuotta / 2000 h*
Sisältää huollossa tarvittavat osat ja
öljyt sekä työveloitukset
Standard
warranty

Määräaikaishuoltosopimus
maahantuojan kanssa
[M+]

Valinnainen: M+
Räätälöity jatkotakuuohjelma

* sen mukaan kumpi ensin täyttyy
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Komatsu CARE
Anna asiantuntijoiden huolehtia siitä puolestasi!

Lisätietoja Komatsu CARE – ohjelmasta saat ottamalla yhteyden omaan Komatsu maahantuojaasi
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