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Do sklepu trafimy poprzez platfor-
mę internetową connect.claas.com. Po 
jej otwarciu i przewinięciu zobaczymy 
osiem kafelków – pierwszy z nich to Parts 
Shop. Można w niego kliknąć i jako gość 
sprawdzić ofertę. Aby dokonywać zaku-
pów, trzeba się jednak zarejestrować.

Rejestracja u dilera
– W czasie rejestracji trzeba wybrać z li-

sty dilera, który będzie opiekunem klienta 
w sklepie internetowym. Można być połą-
czonym tylko z jednym takim przedsiębior-
cą. Sam proces rejestracji jest standardowy 
i kończy się kliknięciem w link aktywacyj-
ny wysłany na podany e-mail – wyjaśnia 
Piotr Baraniak z Claas Polska.

W sklepie internetowym Claas dostęp-
nych jest ponad 202 tys. indeksów. Pro-
dukty te mogą  znajdować się u powiąza-
nego z nami dilera, innych dilerów Claas 
w Polsce, w siedzibie Claas Polska w Nie-
pruszewie lub w magazynach central-

nych w niemieckim Hamm lub francu-
skim Le Mans. W tym ostatnim przewa-
żają części do ciągników. Ważne jest to, 
że w momencie dodawania części do 
koszyka otrzymujemy informację, w ja-
kich magazynach się znajduje. Dzięki 
temu łatwo oszacować czas dostawy. 
Można również wybrać jej rodzaj: od-
biór osobisty u przypisanego nam di-
lera lub wysyłkę poprzez kuriera. Warta 
uwagi jest dostawa firmowa Claas pod 
nazwą „Taxi 24h” polegająca na ekspre-
sowej dostawie zamówienia na wska-
zany adres – nawet na polu po poda-
niu współrzędnych GPS. Czas tej dosta-
wy wyliczamy poprzez sprawdzenie od-
ległości z magazynu w Polsce lub Euro-
pie, w którym znajduje się kupowana 
część do podanego przez nas adresu. 
Można to zrobić  np. w Mapach Google 
i do tego czasu dodać dwie godziny, bo 
to maksymalny okres wyruszenia samo-
chodu z zamówionymi częściami z ma-

gazynu. Cena dostawy „Taxi 24h” wyno-
si 4 zł pomnożone przez liczbę kilome-
trów od magazynu do miejsca odbio-
ru, czyli w jedną stronę. Jak podają pra-
cownicy Claas Polska, ten rodzaj dosta-
wy oferowany jest od kilku lat i wyko-
rzystywany jest głównie w czasie żniw, 
gdy kombajn zbożowy nie może konty-
nuować omłotu z powodu braku części 
zamiennej oraz z podobnych powodów 
w czasie zbioru kukurydzy na kiszonkę 
sieczkarnią. W tych okresach agrotech-
nicznych liczy się przecież każda minu-
ta pracy maszyny.

Wystarczy numer seryjny
W sklepie internetowym Claas Parts 

Shop znajdują się cztery kafelki. Pierw-
szy z lewej to „katalog części eksploata-
cyjnych”, w którym, jak wskazuje nazwa, 
znajdziemy m.in. nożyki do kos, pasy kli-
nowe, uszczelki i filtry. Obok znajduje się 
kafelek „wszystkie części zamienne”, czyli 

Sklep internetowy 
Claas Parts Shop

Od niespełna dwóch miesięcy działa sklep internetowy 
marki Claas. Jego oferta obejmuje oryginalne części 
zamienne oraz o podwyższonej wytrzymałości 
Premium Line. Ponadto można w nim kupić podzespoły 
regenerowane z gwarancją producenta.
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W sklepie internetowym Claas Parts Shop 
znajdziemy m.in. katalogi części zamien-
nych z podziałem na podzespoły.

Krzysztof Płocki
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