Grimme winter actie
Premiumcheck
Om uw machine weer in topconditie te brengen voor het komende seizoen adviseren wij om een
premiumcheck te laten uitvoeren.
✓ Uw machine wordt dan grondig gecontroleerd aan de hand van een checklist.
✓ U ontvangt een offerte met reparatieadvies en advies welke onderdelen aan vervanging toe
zijn.
✓ Als wij het onderhoud mogen uitvoeren krijgt u 50% korting op de kostprijs van deze
premiumcheck
Geniet van scherpe condities op originele Grimme onderdelen!
Als u in de periode tussen 1 januari en 31 maart Grimme onderdelen besteld met een minimale
ordergrote van €1000,- ontvangt u 10% korting op de aankoopprijs. Wij berekenen u dan geen
verzendkosten voor deze order.
In de periode tussen 1 april en 31 mei bedraagt deze korting 7%.
Onderhoudsactie
Wij adviseren om een wintercheck en onderhoudsbeurt aan uw machine uit te laten voeren.
Zo zorgen we er voor dat uw oogstmachine in topconditie blijft en de komende oogstperiode weer
volledig inzetbaar is.
Wanneer wij het geadviseerde onderhoud mogen uitvoeren in de periode tot 30 juni 2021 ontvangt
u 10% korting op de onderdelen. De opdracht voor het onderhoud moet uiterlijk 31 maart aan ons
verstrekt zijn. Wanneer er onvoorzien meer onderdelen vervangen dienen te worden dan leveren we
u deze tegen dezelfde korting, mits wij deze in een weekbestelling mee kunnen bestellen.
Wij voeren graag het planbare onderhoud in de genoemde “winter” periode uit. Zo kunnen wij er
ook aan bijdragen dat in de drukke seizoens- werkzaamheden onze servicemonteurs maximaal
inzetbaar zijn voor storingswerkzaamheden.
Op deze wijze kunnen we samen maximale inzetbaarheid van de machines verzorgen.
Maak een afspraak met één van onze werkplaatsen om een premiumcheck in te plannen en uit te
voeren in de komende periode.
• Voor vestiging IJzendijke neemt u contact op met Peter van Cuijck op nummer +31 (0)117301553 of werkplaatsijzendijke@riemensbv.nl
• Voor vestiging Koewacht neemt u contact op met Maikel van Wesemael op nummer +31
(0)114-650610 of werkplaatskoewacht@riemensbv.nl
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