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Gépek meghibásodása – 
biztosítás 

Traktor bálapréssel 
Vételár újonnan 132 000,-- € 

Díj havi 98,-- €-tól 

Önrész 500,-- € 

A gyártó garanciájának 
meghosszabbítása 

36 hónapra 

Traktor 
Vételár újonnan 100 000,-- 

€ Egyszeri díj 1500,-- € 

Önrész 300,-- € 

4mal4 a szakértői csapat egész Ausztriában, ha a – 
helyhez kötött vagy mobil – gépekkel kapcsolatos 

kockázatok biztosításáról van szó! 
A biztosítás úgy megy, mint a 

karikacsapás! 

Gépek meghibásodására vonatkozó 
biztosítás és a gyártó garanciájának 
meghosszabbítása
minden Massey Ferguson termékhez 



  Gépek meghibásodása – az Ön előnyeinek részletei   Gépekre vonatkozó garancia – az Ön előnyeinek részletei 

• Váratlan sérülés, rongálódás
• Kezelési hiba, ügyetlenség
• Mérő-, szabályozó- vagy

biztonsági berendezések
meghibásodása

• Víz, olaj vagy kenőanyag hiány
• Mentési költségek 25 000,-- €
• Visszavételi költségek
• Mobilitás

• Évente legfeljebb 1200 üzemóra garancia
• A gyártó garanciájának meghosszabbítása
• Legfeljebb 60 hónappal lehet meghosszabbítani
• Minden új készülékhez és bemutató készülékhez 

A lebonyolítás és a javítás a Massey
Ferguson kereskedőn keresztül
történik helyben!

Példa a kárra   Példa a kárra 

• Anyagtörés a dugattyúfenéken
termikus túlterhelés

Lehetséges okok
o túl alacsony tömörítőnyomás
o hiba a befecskendező berendezésben
o túl kevés hűtés
A sofőr nem tudja időben felismerni a 
teljesítmény csökkenését. 

A biztosító teljesítése 12 000,-- € 

• Elektronikus részegység motorvezérlő
készülékhez, külső behatások nélkül,
meghibásodott.

Lehetséges okok
o a kábelezés rövidzárlata
o kábeltörés
o termikus károk

A biztosító teljesítése 10.000,-- € 

Érdekli? Központ 
Tel: +43 (1) 3619818 
E-mail: info@4mal4.com
(minden kirendeltséghez)

Déli kirendeltség 
T: +43 (316) 341991 

Nyugati kirendeltség 
T:+43 (512) 327977 

Nézze meg a www.4mal4.com  
oldalon, hogyan tudja a legjobban 
megvédeni magát a 
kockázatokkal szemben. 

Mező a kereskedő pecsétjéhez 

Igen, szeretné(n)k kötetlen előzetes árajánlatot!
Kérjük, a megfelelőt jelölje be, és a nyomtatványt 
teljesen töltse ki. 

Gépek meghibásodása Gépekre vonatkozó garancia 
A gyártó garanciájának meghosszabbítása 

Készülék típusa hónapra 24 36 48 60 
€ 
Beszerzési érték újonnan Márka/típus Gyártási év 

Cég 

Utca Irányítószám Hely 

Telefon Fax E-mail 

mailto:info@4mal4.com
http://www.4mal4.com/
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