
AGCO PARTS – DIN SIKKERHED  
FOR ORIGINALE RESERVEDELE

Hos dit autoriserede Fendt serviceværksted er du sikret, at der bliver benyttet originale reservedele, og at fabrikkens anvisninger følges. 
Du vil derfor være dækket af vores garanti. Med vores originale dele vil din Fendt stadig være 100 % original efter reparation eller service.

© AGCO Limited 2021. På verdensplan leverer AGCO Parts originale reservedele til alle Fendt maskiner.

VORES KUNDERS BEHOV ER VIGTIGE 
Vores serviceydelser optimerer Fendt maskinernes 
driftssikkerhed og minimerer risikoen for unødige 
driftsstop.

Kritiske reserve- og sliddele på  
strategisk placerede lagre 
Vi har hurtig adgang til et udvidet sortiment  
af kritiske reservedele til hele Fendt produkt- 
programmet.

Specialiseret serviceteam  
Vores Fendt teknikere har adgang til al relevant 
teknisk information, den største knowhow og 
kan hurtigt diagnosticere og løse maskinpro-
blemer, så nedetiden i marken reduceres.

 Fuldt udstyrede servicevogne 
Vores servicevogne er hurtigt fremme med 
kompetente servicespecialister og originale re-
servedele, så du kan komme videre med høsten.

Harvest Promise og Fendt Care 
Vi tilbyder et enestående program for eftermar-
kedsservice og en række omkostningsbespa-
rende, udvidede servicepakker.

fendt.dk  |  Fendt is a worldwide brand of AGCO.

VI ER DIN AUTORISEREDE FENDT FORHANDLER:  
DIN LOKALE PARTNER I HØSTEN
Vi ved, at du har behov for effektivitet og mest mulig oppetid.  
Du har brug for en partner i marken – det er derfor, vi er her!

VI STÅR KLAR I HØSTPERIODEN MED SÆSON- 
TILPASSEDE TILTAG, SÅ DU HURTIGT KAN FÅ 
HJÆLP, HVIS UHELDET ER UDE. VORES SERVICE- 
TEAM ER VELUDDANNET, DERES UDSTYR ER FULDT 
OPDATERET, OG VI ANVENDER UDELUKKENDE  
ORIGINALE RESERVEDELE.

Fendt og AGCO Parts står bag dine maskiner
Vores mål er at yde den optimale støtte og service til alle Fendt maskiner 
og dermed maksimere din ydeevne og minimere spildtid. Med fuldt  
fokus på effektiv assistance, service og hurtig adgang til et omfattende  
sortiment af reservedele står vi altid klar til at hjælpe dig i marken,  
opfylde dine behov og få høsten sikkert i hus.

Vi tænker og handler som dig
Vi kender vigtigheden af at kunne stole på sine maskiner.  
Kontakt os i dag, hvis du vil vide mere om dine muligheder for  
hurtig assistance eller reservedele til netop dit Fendt høstudstyr.

Med venlig hilsen din Fendt forhandler.


