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FarmSight Onderhoudsplan
U haalt dagelijks het maximale uit uw machine en om de machine optimaal te kunnen blijven benutten
is het uitvoeren van goed en tijdig onderhoud door John Deere specialisten noodzakelijk.
Wat als u geen omkijken meer heeft naar het onderhoud van uw tractor en kan focussen op wat belangrijk
voor u is? Dat kan met het KR FarmSight Onderhoudsplan.

De voordelen van het KR FarmSight Onderhoudsplan
• Een vast bedrag per draaiuur.
• Machine specifiek onderhoud (reparaties zijn uitgesloten) conform
voorschriften van de fabrikant.
• Dagelijks onderhoud zoals doorsmeren en oliepeilen, is niet
opgenomen in het onderhoudsplan en behoort tot de verantwoording
van de eigenaar. Er dient gebruik te worden gemaakt van de door de
fabrikant voorgeschreven oliën en smeermiddelen.
• Optionele pakket opties: VA-Keuringen, vermogenstest en
onderhoud NTZ filter.
• U bepaald de looptijd van het plan (maximaal 7 jaar).
• Ontvang een vrijblijvend reparatie advies.
• Aan het einde van ieder loopjaar wordt de urenstand van de machine
opgenomen. Indien de machine meer of minder uren per jaar heeft
gemaakt dan in het contract is opgenomen, worden de meer of minder
uren in rekening gebracht of gecrediteerd
(verschil urenstand x prijs per draaiuur).

• De werkzaamheden worden uitgevoerd in de moderne werkplaatsen van
Kraakman Perfors tijdens de reguliere openingstijden. Onderhoud op
locatie evenals buiten de reguliere openingstijden in overleg.
Eventueel gemaakte kosten – meerprijs uurtarief, reiskosten volgens
geldende tarieven Kraakman Perfors – wordt separaat gefactureerd.
• Onderhoudsplan is niet overdraagbaar bij tussentijdse doorverkoop
van de machine.
• Op het FarmSight onderhoudsplan zijn de algemene service 		
voorwaarden van Kraakman Perfors van toepassing.
• De machine dient zonder werktuig en schoon aangeleverd te worden
(met werktuig in overleg met de werkplaats).
• Diesel (EN590 normering) dient getankt te worden uit een
pompinstallatie met werkend filter en vochtvanger.
• Storingen veroorzaakt door vervuilde brandstoffilters / luchtfilters vallen
niet onder het onderhoudsplan.

• Het contract loopt automatisch af bij het bereiken van de maximaal
afgesloten contracturen
• Het onderhoudsplan kan jaarlijks tussentijds schriftelijk opgezegd
worden, minimaal 3 maanden voor einde loopjaar.

*1 Het onderhoudstarief wordt ieder loopjaar geïndexeerd o.b.v. prijsindex commerciële dienstverlening
*2 Onderhoudsplan 4 cyl. vanaf 500h/j en 6 cyl 750h/j

FarmSight Onderhouds- en Reparatieplan
U haalt dagelijks het maximale uit uw machine, om uw machine in optimale conditie te houden bieden wij u
ons meest complete FarmSight Pakket.
KR FarmSight onderhouds- en reparatieplan. Hierin zijn alle kosten voor onderdelen, onderhoud, keuringen
(geen APK), controles en reparaties voor een bepaalde periode vastgelegd. U betaald een vast bedrag per
draaiuur, zo heeft u geen omkijken meer naar uw machine. En grip heeft op uw uitgaven, omdat u elke maand
een vast bedrag betaald.

De voordelen van het KR FarmSight Onderhouds- en Reparatieplan
• Een vast bedrag per draaiuur voor onderdelen, onderhoud,
controles en reparaties.

• Op het FarmSight onderhoud- en reparatieplan zijn de algemene
service voorwaarden van Kraakman Perfors van toepassing.

• Optionele pakket opties, VA-Keuringen, vermogenstest en
onderhoud NTZ filter.
• U bepaalt de looptijd van het plan, maximaal volgens geldende
pakketten.
• Het contract loopt automatisch af bij het bereiken van het aantal
maximaal contracturen en/of einddatum contract, wat het eerst komt.
• Het contract is niet tussentijds opzegbaar. Beëindiging bij verkoop
machine conform algemene service voorwaarden artikel 12.4.
• Tractoren dienen te worden voorzien van een JDLinkTM, dealer ondersteuning op afstand. JDLink verstuurd meldingen en diagnosecodes welk
kunnen worden ingezien via het gratis Operations Center, SMS,
E-mail of via een dealer*1.
• Reparatie aan volgende componenten zijn inbegrepen;
motor, transmissie, frame, motorhulpmiddelen, elektrische onderdelen,
stuurinrichting en remmen, hydrauliek, bedieningscomponenten
(cabine).

*1 Tractoren inclusief maaiarm, rupsonderstellen, banden en externe AMS toepassingen zijn
uitgesloten van deelname aan het KR FarmSight Onderhouds- en Reparatieplan.
*2 Kosten van werkzaamheden/reparaties/onderhoud aan de machine als gevolg van klant specifieke
systemen die niet vermeld staan in de bouwlijst van de machine en/of door John Deere worden
geleverd en/of zijn opgebouwd, zijn niet inbegrepen in het KR FarmSight Onderhouds- en Reparatieplan.
*3 Machine dient WA verzekerd te zijn.
*4 Uitsluitend af te sluiten bij aanschaf van een nieuwe trekker, aanbiedingen volgens geldend
tarievenblad.
*5 Schade als gevolg van onkundig, foutief, ondeugdelijk gebruik uitgesloten. Evenals reparatie aan
tractor ontstaan door foutief, onkundig en ondeugdelijk gebruik van werktuigen.
*6 KR Privacy en gebruikersverklaring van toepassing.
*7 Het tarief wordt ieder loopjaar geïndexeerd o.b.v. prijsindex commerciële dienstverlening.
*8 Eigen bijdrage EUR 220,- per reparatiegeval excl. BTW
*9 Onderhoud- reparatieplan 4cyl. vanaf 500h/j en 6 cyl. 750h/j

STATUS: BESCHERMT

Farmsight Onderhoudsplan

Farmsight Onderhoudsen Reparatieplan

Pakketten vergelijken

•

•

CONNECTIVITEIT EN MONITORING Toegang tot myjohndeere.deere.com 		 •
My Operations*1		
•

•
•

PREVENTIEF ONDERHOUD

Alle onderdelen voor onderhoud		
Oliën en filters t.b.v. preventief onderhoud		
Arbeid voor elk type onderhoudsinterval , voorgeschreven vanuit fabrikant 		
Jaarlijkse keuringen VA en Expertcheck 		

•
•
•
•

REPARATIES

Fabrieksgarantie 1 jaar complete machine		 •
Fabrieksgarantie motor 2 jaar of 2000h 		
•
Reparaties *2			

TEAM KRAAKMAN PERFORS

Ervaring en expertise		

•
•
•
•

•
•
•*3
• Optioneel • Inclusief

Disclaimer
*1 My Operations via applicatie op smartphone of via myjohndeere.com.
*2 Uitgezonderd zijn werktuig, rupsonderstellen, banden, trekker met maaiarm, AMS toepassingen inclusief ontvanger, losse displays
en externe bekabeling en schade door als gevolg van onkundig, foutief, ondeugdelijk gebruik uitgesloten. Evenals reparatie aan trekker
ontstaan door foutief, onkundig en ondeugdelijk gebruik van werkruig. Looptijd op jaren óf aantal draaiuren, welk het eerst komt.
*3 pakket volgens geldend tarievenblad.

Totale kosten

KOSTEN

Geen onverwachte factuur, maar een stabiele liquiditeit.

REPARATIEPLAN
REPARATIE
ONDERHOUDSPLAN

ONDERHOUD

0

1 JAAR
REPARATIEKOSTEN
ONDERHOUDSKOSTEN

*Disclaimer
Schematische weergave, kan afwijken van aangeboden pakket.

2 JAAR

3 JAAR

LOOPTIJD IN JAREN

4 JAAR

5 JAAR

DE KWAKEL
Hoofdweg 4
0297 - 325 895

KOUDEKERK A/D RIJN
Lagewaard 17
071 - 341 41 00
VOORHOUT
Teylingerlaan 4
0252 - 211 288

LIESHOUT
Beekseweg 7
0499 - 422 435

WIJCHEN
Bijsterhuizen 3021
024 - 747 00 15

Tussentijdse prijswijzigingen, druk-en zetfouten voorbehouden.

MIDDENMEER
Agriport 127
085 - 489 76 30

’T ZAND
Prins Frisoweg 1
085 - 489 20 90

SOESTERBERG
Amersfoortsestraat 7
0346 - 350 061

Z.O. BEEMSTER
Vredenburghweg 3
085 - 489 02 60

WITTEM
Rijksweg 11
045 - 54 41 568

KRAAKMAN.COM

HAELEN
De Giesel 24
0475 - 593 100

