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Tisztelt Partnerünk!

A 2015-ös évben egy mérföldkövet tettünk le, amikor megnyitottuk új közpon-
tunkat Ácson, mely a nyugat-európai színvonallal és a legmodernebb berende-
zésekkel ellátott műhellyel egészült ki. A központi vevőszolgálati műhely mellett 
helyet kapott egy különálló gépátadó épület is, ahol az újdonsült géptulajdono-
sok, az autószalonokhoz hasonló módon, egy kulturált, kifejezetten erre a célra 
kialakított helyiségben vehetik át új gépeiket, hozzá tartozó dokumentumaikat, 
valamint átfogó ismertetést is kapnak a gép használatával kapcsolatban. Ácsi 
telephelyünkön helyet kapott még a központi alkatrész raktárunk, továbbá új és 
használt gépkínálatunk.

Szervizcsapatunkat nap, mint nap fejlesztjük. Jelenleg 23 szakképzett 
szerviztechnikus kollégával dolgozunk, országos lefedettséggel, akik felszerelt 
autókkal járják az utakat. 

Szolgáltatásainkat szüntelenül bővítjük az Önök igényeinek megfelelően. Mind 
a 7 telephelyünkön rendelkezünk teljesen felszerelt javítóműhellyel, ahol várjuk 
erőgépeiket szervizelésre. Az idei évben sem feledkeztünk meg akcióink kidolgo-
zásáról. Folyamatosan fut klíma karbantartási akciónk, valamint „ingyen akku-
mulátor” programunk. A jövőbe tekintve is számíthatnak különböző kedvezmé-
nyeinkre, melyeket alkatrész üzletágunkkal közösen dolgoztunk ki. Ezen akciók 
keretében, próbáljuk felhívni partnereink figyelmét a tudatos, szezon előtti gép-
felkészítésekre és azok jelentőségére.

Továbbra is szeretném kiemelni az átalánydíjas műszaki szolgáltatásunk fontos-
ságát, melynek alkalmazásával tervezhetőek a szervizköltségek, valamint leszo-
ríthatóak a javítási időintervallumok.

Ezúton szeretném üdvözölni minden kedves 
meglévő és leendő partnerünket, valamint meg-
köszönni, hogy az Invest Gépkereskedelmi Kft. 
szervizszolgáltatásait választják, gépeik hiba-
mentes üzemeltetése érdekében.

Szolgáltatási díjainkat próbáltuk úgy kialakítani az Önök számára, hogy gépeiket 
a legoptimálisabb ráfordítással tudják üzemeltetni.

Kérem, kövessék nyomon folyamatos akcióinkat, valamint alaposan vizsgálják 
meg szolgáltatási konstrukcióinkat. Bízom benne, hogy meg fogják találni gaz-
daságuk és gépparkjuk részére a legmegfelelőbbet. 

Kollégáimmal együtt, az Invest Kft-nél továbbra is állunk rendelkezésükre az év 
bármely napján, annak érdekében, hogy gépeiket a leghatékonyabban és hiba-
mentesen tudják üzemeltetni. 

Bármilyen kérdés esetén kérem, keressék bizalommal szervizes és alkatrészes 
kollégáimat!

Tisztelettel:
Robotka Norbert

Szervizvezető



5.4.

Szervizszolgáltatási áraink 2015. január 1-től

Klímajavítás
A gépek klímaberendezéseinek 

szezonális karbantartása, javítása.

10.950 Ft/munkaóra

Kötelező szerviz, eseti meghibásodás
A napi karbantartások mellett a gépek műszaki állapotának 

megőrzése érdekében a gyártók által előírt időszakos, úgynevezett 
„checklista” szerinti ellenőrzése, valamint a szükséges alkatrészek 

és kenőanyagok cseréje, a nem tervezhető meghibásodások 
javítása. A kötelező szerviz elmulasztása garancia- és 

szavatosságvesztéssel jár.

9950 Ft/munkaóra

Műhely óradíj
Telephelyeinken, a szervizműhelyeinkben 

végzett szolgáltatás. 
A rendkívül korszerű, technikai felszereltségű  

szakműhelyben nagyobb lehetőség van a 
magasabb színvonalú, alaposabb javítások 

elvégzésére, mint esetleg a szántóföldön.

8.250 Ft/munkaóra

Átalánydíj
Az előre kalkulálható költség mellett nagy 
előnye, hogy kizárólag az átalánydíjas 
szerződés alá vont gépek esetében, telefonos 
szaktanácsadás is kérhető, ami lerövidítheti az 
állásidőt, továbbá a szerződéstől függően akár 
24 órán belül megkezdjük a javítást.

egyedi árképzés

Eseti szolgáltatás - 
Szerződéssel
Előzetes szerződésben rögzített gépekre 
vonatkozó, előre nem tervezett beavatkozások, 
javítások a szántóföldön vagy az ügyfél 
telephelyén.

egyedi árképzés

Kiszállási díj 195 Ft/km
Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t

és a következő árváltozásig érvényesek!

Diagnosztika, 
elektromos javítás
A mezőgazdasági gépek elektromos 
rendszerének javítása, számítógépes 
diagnosztizálása, programozása.

11.950 Ft/munkaóra
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NAGYKANIZSA

ÁCS

MEZŐFALVA

SZEKSZÁRD

OROSHÁZA

GYÖNGYÖS

SAJÓPETRI

Ács Vevőszolgálat: 
Madarász István (Tata) 30/552-0096 
Csordás Mihály (Komárom) 30/544-5908 
Horváth Zoltán (Kapuvár) 30/610-3147 
Majer Tibor 30/552-0241 
Glász Péter 30/552-0237 
Gregovics József 30/331-5941 
Szombathy Balázs 30/389-1433 
Mátyás László 30/552-0045 

Nagykanizsa: 
Tóth Ernő (Kaposfő) 30/565-0570 
Földi András (Sormás) 30/979-0811 

Szekszárd: 
Kertai Tamás (Tamási) 30/552-0211 
Drobni Tivadar (Tolna-Mözs) 30/718-7561 
Táborosi Menyhért (Olasz) 30/400-1445 

Gyöngyös: 
Bőczi Bálint (Budapest) 30/200-9651 
Kóczián Róbert (Heves) 30/552-0242 

Mezőfalva: 
Mohácsi Imre (Szabadbattyán) 30/552-0236 
Csernák Ferenc (Nyárlőrinc) 30/559-5700 
Losonczi Sándor (Fülöpszállás) 30/521-5784 

Sajópetri: 
Szalina Attila (Sajópetri) 30/406-4391 
Komáromi Ferenc (Miskolc) 30/552-0064 
Török Imre (Nádudvar) 30/3737622 

Orosháza: 
Szántó István (Nagymágocs) 30/474-5813 

Országos szervizhálózat
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Az átalánydíjas szolgáltatási szerződések egyértelműen előnyösek partnereink 
számára. Kiszámíthatóbbak a gépek karbantartása és javítása esetén felmerü-
lő költségek, valamint az ilyen szerződéssel rendelkező partnerek előnyben ré-
szesülnek azonnali javítási igény esetén is az eseti javítási igényekkel szemben. 
Átalánydíjas szolgáltatási szerződések típusai:

„A” típusú (általános) szolgáltatási szerződésünk keretében vállaljuk a rendszeres 
műszaki tanácsadást és konzultációt, műszaki felülvizsgálatot, diagnosztikai vizsgálatot 
évi 1 alkalommal, műszaki állapotfelmérést, és a legfontosabb elemként az üzemeltetés 
közben előforduló meghibásodások elhárítását. A szerződés lényege, hogy hibaelhárítás 
esetén kiszállási- és munkadíj a partner részéről nem fizetendő, csakis a felhasznált al-
katrészek költsége térítendő. A szerződés nem tartalmazza a partner által elvégzendő 
kötelező napi karbantartásokat.

„R” típusú (rendelkezésre állási) szolgáltatási szerződésünk keretében vállaljuk 
az üzemeltetés közben előforduló meghibásodások elhárítását, kedvezményes szer-
vizmunka- illetve kiszállási díj alkalmazásával, egyszeri átalánydíj megfizetése mellett. 
Szezonidőn kívül egyszeri alkalommal műszaki felülvizsgálatot végzünk, amely során ja-
vaslatot teszünk (ha szükséges) fődarab felújításra és pótalkatrész előrendelésre.

„TMSZ” típusú (teljes körű) szolgáltatási szerződésünk tartalmazza az „A” típusú 
szerződést, kiegészítve a karbantartások és a kötelező szemlék elvégzésével.

„E” típusú (együttműködési) szolgáltatási szerződésünk esetén a partnerünk díj 
előleget fizet a szolgáltatás megkezdése előtt, majd a szerviz és karbantartási, valamint 
javítási munkák elvégzését követően, kiemelt kedvezményű munka- és kiszállási díjat 
alkalmazunk, melynek összege levonásra kerül a Megrendelő által befizetett szolgálta-
tási díjelőlegből, tételes elszámolás alapján. A díj előleg évente két alkalommal térítendő 
(március és szeptember). A szerződést éves időtartamra kötjük, mely, természetesen 
minden lejáratkor megújítható.

Az idei évben új, speciális szolgáltatásainkkal bővítettük meglévő szerviztevékeny-
ségeinket. Gépgyártótól függetlenül vállaljuk az alábbi egységek, részegységek 
teljeskörű javítását és felújítását: 

•	 hidraulika rendszerek 

•	 belsőégésű motorok 

•	 kormányművek 

•	 kardántengelyek 

•	 üzemanyag ellátó rendszerek (adagoló, porlasztó) 

•	 turbófeltöltő 

•	 hűtőrendszer (klímahűtő, olajhűtő, vízhűtő stb.) 

Az általunk végzett munkára és a beépített alkatrészekre
6 hónap, vagy 500 üzemóra garanciát biztosítunk.

Hétköznap: 7:00 - 17:00 óráig  ·  Szombaton: 8:00 - 15:00 óráig  ·  Vasárnap: 8:00 - 12:00 óráig

Átalánydíjas műszaki szolgáltatás Speciális szervizszolgáltatásaink

06 30 552 0066

ARATÁSI ÜGYELET

ÚJ SZOLGÁLTATÁS
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NAGYKANIZSA

ÁCS

MEZŐFALVA

SZEKSZÁRD

OROSHÁZA

GYÖNGYÖS

SAJÓPETRI

Országos alkatrész értékesítés

Ács központi alkatrész raktár:

Alkatrész gazdálkodók:
Juhász Tibor 30/939-5805
Bán Szabolcs 30/573-9336
Horváth Péter 30/331-5940
Farkas László 30/620-9929

Raktáros:
Sipos Károly 30/754-8240
Szilágyi István 30/455-7384
Vidák Lajos 30/552-0066

Mobil alkatrész értékesítő:
Horváth Péter (Kapuvár) 30/216-4315
Vörös János (Ács) 30/493-8272

Nagykanizsa:

Raktáros:
Haris Zoltán 30/799-2554

Mobil alaktrész értékesítő:
Tóth Ernő (Kaposfő) 30/565-0570
Földi András (Sormás) 30/979-0811

Szekszárd:

Raktáros:
Oberländer Tibor 30/631-1218

Mobil alkatrész értékesítő:
Hunyadi Benjámin 30/610-1247

Gyöngyös:

Raktáros: 
Lőrincné Szita Judit 30/552-0202

Mobil alkatrész értékesítő:
Polgári Zsolt (Gyöngyös) 30/324-1813

Mezőfalva:

Raktáros:
Bores Attiláné 30/631-1199

Mobil alkatrész értékesítő:
Virág István (Mezőfalva) 30/552-0168

Sajópetri:

Raktáros: 
Stenger Csaba 30/927-4146

Mobil alkatrész értékesítő:
Ligeti Jánios (Miskolc) 30/558-9586
Hodák Tamás (Nádudvar) 30/631-1174

Orosháza:

Raktáros: 
Tóth Attila Zoltánné 30/552-0052

Mobil alkatrész értékesítő:
Losonczi István (Orosháza) 30/552-0142
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Kiszállítási lehetőségek az alábbi 
opciók szerint

Eredeti CASE IH üzemanyagszűrők

•	 CNH-s alkatrészek esetén bármely központunkhoz a 11:30 - ig leadott alkat-
részrendelések másnapra kiszállításra kerülnek, a rendelésben megadott te-
lephelyünkre, közvetlenül a gyártótól.

•	 Raktárunkon lévő alkatrészek egész Magyarország területére aznapi elindí-
tással kiszállíthatók futárszolgálattal, vagy mobilos kolléga segítségével.

•	 Gumiabroncsok kiszállítása bármely központunkhoz másnapra történik.

•	 Case IH, New Holland, John Deere, stb. ikerfelni + szerelék különféle méret-
ben és színben, kapcsos kivitellel, hiánytalan szerelési tartozékkal, (kapocs + 
orsófej + csavar + szemes anya + menetes orsó + csőkulcs) raktárról azonnal, 
vagy a rendeléstől számított 1 héten belül átvehető.

•	 Állítható nyomtávú művelőkerék garnitúrák minden traktortípushoz, raktárról 
azonnal vagy a rendeléstől számított 2-3 héten belül átvehetők.

Az eredeti CASE IH üzemanyagszűrők alkalmazásával fokozhatjuk a nagyhaté-
konyságú teljesítményt, legfőképpen azért, mert ezeket a típusokat kifejezetten 
az új generációs motorokhoz fejlesztették ki. Alkalmazásuk segítségével az üzem-
anyag nem szennyeződik, hiszen megszűrik az aktív szén- és ásványi anyagokat, 
valamint védelmet biztosítanak a vízkicsapódás ellen. 

Az erőgépnek fő tulajdonságai:
•	 Hosszabb élettartamot jelent a robosztus anyagok alkalmazása révén, 

valamint az extrém körülményeknek is ellenáll
•	 Maximális szűrőteljesítmény és hatékonyság
•	 Optimalizált teljesítmény

Fontos, hogy ez a három szempont összhangban legyen, az üzemanyag tisztasága 
és a gép hosszú távú működésének érdekében.
Az is nagyon fontos szempont, hogy csak az eredeti alkatrészek garantálják az op-
timális szűrési teljesítményt a motor számára.

Ne feledkezzen meg róla!
Cseréljen üzemanyagszűrőt évente, vagy a gépének előírt szervizperiódusoknál. 
Keresse az Invest Gépkereskedelmi Kft. munkatársait!
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5 érv, hogy miért az Invest 
szervizét válassza

1

2

3

4

5
Támogatás:
Folyamatos oktatásban részt vett kollégák állnak 
rendelkezésre, telefonos szaktanácsadás keretében is.

Elérhetőség:
Országosan hét telephelyünkön, magas színvonalon 
felszerelt szervizműhelyekben tudjuk vizsgálni a 
gépeket. Eseti meghibásodás elhárítása esetén, akár a 
szántóföldön is el tudjuk végezni a kívánt munkát, így a 
leállási idő minimálisra korlátozódik.

Tapasztalat:
Több, mint 10 éves javítási tapasztalattal rendelkezünk. 
Szakképzett szerviztechnikus kollégáink immár 
20 magasan felszerelt szervizautóval állnak 
rendelkezésre az ország bármely pontján.

Hatékonyság:
A legújabb diagnosztikai eszközöket használjuk 
gépe optimális teljesítménye érdekében.

Rugalmasság:
Az év bármely napján rendelkezésére állunk.

Egész évben tartó akcióink

•	 Tőlünk vásárolt akkumulátorának árát a 
következő javítás számlájában jóvá írjuk.

•	 460/70 R24 Alliance Acélbetétes gumiabroncs 
teleszkópos rakodókhoz

•	 Művelőkerék garnitúrák

•	 Ikerkerék felnik, illetve komplett ikerkerék 
garnitúrák minőségi gumiabroncsokkal

•	 Gyári festékek széles választékban CASE IH, 
illetve CASE építőipari gépekhez

•	 Gyári CNH minőségű ablaktörlő lapátok

•	 Schaad ikerfelnihez komplett kapcsolóelemek 
garnitúrában (kapcsoló bilincs+menetes kampós 
fejű szár+füles anya+csavar anya alátét)



Partnereink

2941 ÁCS, INVEST PARK 
TEL: 34/558-900 · FAX: 34/558-906 

INFO@INVESTKFT.HU
WWW.INVESTKFT.HU


