MUITO IMPORTANTE
Antes de enviar a sua tesoura CERTIFIQUE-SE
que a bateria segue em estado de «hibernação»,
conforme procedimento descrito nas regras de
utilização - pág.11 ou esclareça-se junto do seu Distribuidor.

REVISÃO COMPLETA

80 € + IVA

Antes de 29/05/20

UTILIZE A BATERIA DA SUA
TESOURA DE PODA F3015
COM A ATADORA
A3MV2 VERSÃO 48V!

LISAGRI
Rua Vale de Lobos, 68 2410-078 GUIMAROTA-LEIRIA
Tél. : (351) 244814479 - Email : lisagri.lda@gmail.com
www.infaco.com
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Ataque a temporada nas melhores condições!
para as tesouras

STANDARD & MEDIUM

PEÇAS CONTROLADAS
Controlo dos contactos

1

Controlo do motor

2

Rectificar a contra lâmina

3

Actualização das cartas electrónicas

4

Lubrificação dos carretos cónicos, cremalheira,

5

2
2
1

4

4

5

PEÇAS TROCADAS

1

3
6

5

3

controlo dos cabos bateria, carregador

1

Lâmina standard ou média

2

Proteção lado direio

3

Interruptor de meia abertura

4

Cárteres direito e esquerdo

5

Eixo da lâmina, rolamento de agulha

6

Tampa de lubrificação, parafuso
e anilha de blocagem da porca

Menos de 3 campanhas + uma revisão da 1ª temporada =
GARANTIA PROLONGADA

OPÇÃO 1

OPÇÃO 2

TAXAS

SEM extensão de garantia

COM extensão de garantia

80 € + IVA Antes 29/05/2020

Se o seu equipamento não está nas condiçoes acima
descritas, a revisão beneficia-o com uma melhor
preparação para a campanha seguinte. Nenhuma
reparação ou peça será garantida mesmo com esta
revisão.

Esta revisão prolonga a sua garantia em toda a campanha de poda
2020/2021 (Até 30/04/2020)
Não são consideradas em garantia
a mão-de-obra do revendedor,
as peças de degaste

São consideradas em garantia
todas as peças defeituosas, transportes
a partir de fábrica são gratuitos, mãode-obra na fábrica é gratuita

Para beneficiar desta oferta deve entregar a sua mala
completa, bateria «hibernada» (sem colete) mas com a
tesoura equipada com lâmina standard ou média.
98€ + IVA depois de 29/05/2020

(2) ATENÇãO
se durante as 3 primeiras campanhas depois da compra do seu equipamento,
não efectuou uma das duas revisões o prolongamento da garantia será
automaticamente anulado.
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