
 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR 

 

SMART Check programında size destek olmak için sık sorulan soruların (SSS) bir listesini derledik - umarız 

sorunuzun cevabını burada bulabilirsiniz. 

 

PROGRAM 
 

1. S: SMART Check için hangi makineler uygundur? 
C: Uzatılmış garanti veya servis sözleşmesi bulunmayan, beş yaş ile on beş yaş arasındaki tüm 

kendi yürür makineler uygundur. Makinlarda uzatılmış garanti olmaması gerekir. 
2. S: Makinemin SMART Check muayenesi sonuçlarına bağlı olarak parça ve servis satın almak 

zorunda mıyım? 
C:  Hayır, zorunda değilsiniz. Bayiniz SMART Check muayenenizi tamamlar ve size bazı 

tavsiyelerde bulunabilir ya da kabul etme veya etmeme hakkına sahip olduğunuz bir teklifte 
bulunabilir.  

3. S: SMART Check ücretsiz bir hizmet - işin ucunda başka bir şey var mı? 
C: "Hayır yok! Size makinenizin durumunu öğrenme fırsatı sunmak ve böylece ilerideki 

potansiyel onarımlara ve maliyetlere karşı hazırlıklı olabilmenizi sağlamak istiyoruz. Tam 
olarak neyin tamire ihtiyacı olduğunu bildiğinizde, onu bir sezon dışı dönemde tamir 
ettirebilir, böylece makineniz için beklenmedik arıza sürelerini minimuma indirebilirsiniz.  

 

 

 

MUAYENE  
 

1. S: Bir SMART Check randevusu nasıl alırım? 
C: Lütfen SMART Check web sitesindeki harita konum bulucuda size en yakın katılımcı bayiyi 

bulunuz ve doğrudan bayiden bir randevu alınız. Tercih ettiğiniz AGCO bayini göremezseniz, 
onlardan programa katılmalarını isteyebilirsiniz.  

2. S: SMART Check muayenesinin tahmini süresi nedir? 
C: Traktör muayenesi için tahmini süre yaklaşık iki saattir. 

3. S: Kaç tane SMART Check muayenesi için randevu alabilirim? 
C: Müşteriye ait her bir makine için bir SMART Check gerçekleştirilmesini öneririz. Koşullara 

uygun ve gerekliyse, katılımcı bayinin takdirine bağlı olarak birden fazla SMART Check 
muayenesi olabilir. Makinanızın her yıl control edilmesini öneririz. 



4. S: Bayinin makinemde tüm kontrolleri tamamladığından nasıl emin olabilirim?   
C: Katılımcı bayi, AGCO tarafından sağlanan kontrol listesini kullanacaktır (traktörler veya 

biçerdöverler için). Kontrol listesindeki maddeler AGCO servis ve bakım teknisyenleri 
tarafından dikkatlice belirlenmiştir. Katılımcı bayi kendi kontrol listesini de kullanabilir. Bu 
durumda, kullandığı kontrol listesinin, makinenin alanı/fonksiyonu ve kapsamı ile ilgili 
olarak, AGCO'nun SMART Check kontrol listesindeki tüm maddeleri kapsadığından emin 
olmalıdır. AGCO, bayi kontrol listelerinin AGCO SMART Check’lere uygun olmasını sağlamak 
için rastgele denetimler gerçekleştirecektir. 

5. S: Muayene tamamlandıktan sonra tamamlanmış SMART Check kontrol listesinin bir kopyasını 
alacak mıyım? 

C: AGCO, katılımcı bayinin tamamlanmış SMART Check kontrol listesini size basılı olarak veya 
dijital formatta vermesini tavsiye etmektedir. Kontrol listesini almak istiyorsanız ama size 
iletilmemişse lütfen bayinizle iletişime geçiniz.  

 

 

 

Sorunuz bu sayfada veya SMART Check web sayfasında yer almıyorsa, daha fazla bilgi için lütfen bayinizle 

iletişime geçin.  


