
 Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW  *Alleen in combinatie met JDLink.
**Alleen met JDlink en acceptatie onderhoudsconsent in MyJohnDeere. Bij terugtrekken onderhoudsconsent kunnen geen rechten worden ontleent aan Kraakman Smart Maintenance

***Mobile Services + JD Acces - U krijgt toegang tot het Mobiele RTK Correctieprovider netwerk waarvoor wij u hebben aangemeld. Voor een RTK Correctie Signaal via
een 4G LTE-modem is Mobile Services + JD Acces verplicht. Vermelde prijzen zijn pakketprijzen per trekker en per ontvanger.

****De pakketten worden jaarlijks stil zwijgend verlengd.

Onze deskundige FarmSight specialisten volgen alle ontwikkelingen op de voet, 
werken dagelijks met de nieuwste technologieën, modernste tractoren en machines. 

Hierdoor kunnen wij u als klant blijven ontzorgen.

Wij gaan verder dan een standaardoplossing, zodat uw bedrijfsresultaten en continuïteit gemaximaliseerd worden. Om uw 
machine optimaal in te zetten en uw operationele kosten te verlagen bieden wij u scherp geprijsde FarmSight pakketten aan.

Meer informatie over deze pakketten vindt u op www.kraakman.com/pakket

FARMSIGHT PAKKETTEN

Meer informatie over onze farmsight pakketten:

WWW.KRAAKMAN.COM/PAKKET 
of mail naar farmsight@kraakman.com



TRACTOR PAKKETTEN
Standaard ontvangt u bij aanschaf van een nieuwe tractor een Tractor Basic pakket.
Naast het Tractor Basic pakket bieden wij u voor €325,- per jaar een Tractor Premium pakket aan.

Met deze upgrade haalt u nog meer uit uw machine via Service Advisor Remote,
Kraakman Smart Maintenance en display ondersteuning op afstand.

AMS PAKKETTEN
Gebruikt u AMS Componenten zoals een StarFire 6000 GPS Ontvanger, 4640 Gen 4 Display of
maakt u gebruik van taakkaarten, dan is hulp voor deze hightech apparatuur nooit ver weg met
onze Kraakman FarmSight AMS-pakketten.

Standaard voorzien wij uw nieuw aangeschafte AMS-componenten met het AMS Basic pakket.
Om nog meer uit uw machine te halen bieden wij een upgrade naar het AMS Premium pakket.
Voor €275,- per jaar krijgt u onbeperkt telefonische ondersteuning, software updates
op een vestiging en één credit voor een advanced training.

MEER INFORMATIE VINDT U OP WWW.KRAAKMAN.COM/PAKKET

325.-
PER JAAR

275.-
PER JAAR

FARMSIGHT PAKKETTEN

Ja, ik wil profiteren van het FarmSight pakket:

 Tractor Premium Pakket à €325.- per jaar
 AMS Premium Pakket à €275.- per jaar
 Aantal extra sets: .......... x €100.- per set per jaar
 KR Ultimate Pakket à €600.- per jaar
 RTK Signaal pakket per ontvanger €650,- per jaar

Naam ................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

Postcode/Plaats ................................................................................................................................................

Telefoonnr. ................................................................................................................................................

Handtekening ................................................................................................................................................

FARMSIGHT PAKKETTEN

KRAAKMAN B.V.
Postbus 33

1775 ZG Middenmeer

Aanmelden kan ook via www.kraakman.com/pakket

voldoende
frankeren

a.u.b.


