
 

                                            

                                                      

                                                                Stimate Partener, 
 
  

      Echipa SC URSA MARE COMPROD SRL, dealer autorizat CLAAS pentru zona Botosani, Neamt, 

Suceava, vine in intampinarea nevoilor dumneavoastra privind pregatirea utilajelor agricole pentru urmatoarea 

campanie agricola.  

Indiferent de tipul utilajelor dumneavoastra CLAAS, profesionistii nostrii va stau la dispozitie pentru 

verificari, reparatii, intretinere curenta sau intocmirea 

necesarului de piese de schimb pentru reparatii.  

 Acest control realizat din vreme conduce, în primul rând, 

la economisiri de bani şi timp - două elemente extrem de 

importante pentru fermieri. 

 

         Oferta noastra pentru piesele de schimb va aduce in 

fata dvs. reduceri de pana la: 

- 20% discount grupa combine, 15% discount grupa 

tractoare si grupa uleiuri - (* pentru valori ale ofertelor de peste 

10.000 lei acceptate si achitate integral, in avans, inainte de comanda); 

- 15% discount grupa combine, 10% discount grupa 

tractoare si grupa uleiuri  - (* pentru valori ale ofertelor cuprinse intre 5000 si 10.000 lei acceptate si achitate integral, in 

avans, inainte de comanda) ; 

- 10% discount grupa combine, 7% discount grupa tractoare si grupa uleiuri -  (* pentru valori ale ofertelor 

intre 1500 si 5000 lei acceptate si achitate integral, in avans, inainte de comanda); 
Pentru achitarea de doar 50% in avans a pieselor 

inainte de comanda si restul de 50% la livrarea pieselor se 

vor acorda urmatoarele discounturi: 

- 15% la grupa combine, 10 % grupa tractoare si grupa uleiuri 
(* pentru valori ale ofertelor de peste 10.000 lei) 
- 10% la grupa combine, 7 % grupa tractoare si grupa ulei (* 

pentru valori ale ofertelor intre 5.000 si 10.000 lei) 
- 5 % discount grupa combine, grupa tractoare si grupa ulei  
(*pentru valori ale ofertelor intre 1500 si 5000 lei) 

(***discountul va fi acordat pe factura finala) 

 

Vom identifica impreuna cu dvs. problemele tehnice si de exploatare aparute in functionarea utilajelor 

incercand sa va oferim cele mai eficiente solutii.  

 Cu speranta ca am reusit sa va trezim interesul va invitam sa ne contactati pentru programari la tel: 

0751.200.508, 0751.200.510 sau la adresele de e-mail: service@ursa-mare.ro sau piese@ursa.mare.ro  

  

 Comenzile se vor face pana pe data de 20 februarie. 

 In acest sens va propunem stabilirea de comun acord a unei date, in perioada 01 decembrie – 18 

februarie la care sa realizam in mod GRATUIT inspectia de iarna a utilajelor dumneavoastra CLAAS. 

Echipele noastre mixte, formate din specialisti ai departamentelor Service si Piese de Schimb vor veni la locul 

indicat de dvs. pentru a verifica starea tehnica a utilajelor, vom intocmi necesarul de piese de schimb precum si 

o lista cu recomandari de reparatii si intretinere. 

            Cu respect, Echipa Ursa Mare Comprod  
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