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Rosyjski maluch

Okładka: Ciągnik Valtra T254 z pługiem odśnieżnym.
Zdjęcie: firmowe
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W sporze liczą się dowody
Zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa co pewien czas 

do naszej redakcji zgłaszają się rolnicy, którzy mają tzw. pro-
blem pozakupowy. Każdy przypadek jest oczywiście inny, ale wie-
le z nich można sprowadzić do wspólnego mianownika. Na nasze pytanie o po-
siadane dokumenty dotyczące zgłaszanych dilerom usterek i awarii słyszymy 
odpowiedź: – Zgłosiłem ten problem podczas rozmowy telefonicznej lub Zgło-
siłem ten problem ustnie w czasie wizyty serwisanta w gospodarstwie. Nieste-
ty, taki dowód to żaden dowód. Dlatego po raz kolejny apelujemy do naszych 
Czytelników: gromadźcie pełną dokumentację pisemną i e-mailową kontaktów 
z serwisem firmy, w której kupiliście ciągnik, maszynę czy narzędzie. Od tej 
zasady nie ma wyjątków, bo w biznesie nie ma przyjaciół i znajomych – są tyl-
ko partnerzy handlowi lub klienci. Niesamowite jest to, że spory dotyczą czę-
sto sprzętu wartego kilkaset tysięcy złotych, a trudne sprawy serwisowe zała-
twiane są na wspomnianą przysłowiową gębę… 

Krzysztof Płocki

Tegoroczne propozycje 
marki Joskin
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New Holland obchodzi 
jubileusz stulecia od pre-
miery pierwszego ciągni-
ka marki Fiat, wprowadza-
jąc do sprzedaży limito-
waną serię pięciu modeli, 
które wybrał ze swojej obec-
nej oferty.

Długo wyczekiwany ma-
ły okręt żniwny z Rostowa 
nad Donem w końcu dotarł 
do naszego kraju i już zna-
lazł pierwszych nabywców. 
Jednego z nich odwiedzili-
śmy podczas ostatnich żniw 
przy omłocie jarej mieszan-
ki zbożowej.

Belgijska marka Joskin 
nie ustaje w staraniach, aby 
być postrzegana jako lider 
maszyn do nawożenia orga-
nicznego i transportu rolni-
czego. Na sezon 2019 przy-
gotowała kilka nowości takie-
go sprzętu.


