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Ring 72 50 50 50
www.felleskjopet.no

– din beste partner
i gårdsdriften

Felleskjøpet tilbyr deg
de beste produktene og
helhetlig rådgivning i alle
deler av bondens drift.
Fra maskin og redskap,
driftsbygninger og fjøs,
til fôr, plantevern, såvare,
gjødsel og øvrige land
bruksrekvisita.
Vi er tilgjengelige
hele året og er eneste
totalleverandør
med skreddersydde
produkter og tjenester til
landbruket.

Felleskjøpet er best på traktor,
tresker og redskap
• Vi er landsdekkende med 41 verksteder og over
100 butikker
• Vi har 250 mekanikere og 110 servicebiler i
hele Norge
• Hos oss får du markedets beste service- og
garantiavtale
• Vårt sentrallager dekker hele landet, har åpent 365
• dager i året og 96 % av delene leveres fra eget lager
• Delelager med over 30 000 artikler sikrer din drift
• Du får en fast selger som er din kontaktperson i
Felleskjøpet
• Finansieringsløsning i samarbeid med BNP Paribas
Leasing Solutions AS (tidligere Landkreditt Bank)

Gode service- og vaktordninger

Digitale løsninger i landbruket

• Døgnåpen vakttelefon 24/7 hele året der du treffer
en erfaren verkstedleder
• Lokale grasvakter gjennom hele slåtten
• Lokale treskevakter i de hektiske høstmånedene
• 24 timers brøytevakt i sesong både i Oslo, Drammen
og Trondheim
• Egen deletelefon som betjenes av erfarne fagpersoner

•
•
•
•
•

Størst på presisjonsjordbruk

Samvirke – et fellesskap med mange fordeler

• Vi tilbyr presisjonsløsninger for hele din maskinpark
• Telefonsupport på software presisjonsløsninger
mellom 08:00 og 21:00 mandag til lørdag gjennom
hele vekstsesongen
• Brukerkurs som gir deg kunnskapen du trenger
• Anerkjent programvare fra vår premiumleverandør
John Deere
• Support til oppdatering av presisjonssystemene du
bruker hvert år
• Integrerte dataoverføringsmuligheter mellom maskin,
web og gjødselplanlegging
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Min Gård – tilgjengelig på mobil og PC
God oversikt over eget maskinkartotek og dine kundeopplysninger
Enkel bestilling av fôr, plantevern og timebestilling for kornleveranser
Boka – et notatverktøy som gir bonden oversikt og kontroll over gårdsdriften
John Deere Link får dine maskiner online og gir mulighet til fjernhjelp ved problemer

Medlemsbonus hvert år basert på dine kjøp
Etableringsbonus for deg som er ny/ung bonde.
Bonus på 1,5% de første tre årene
Egen mentorordning for deg som starter opp som bonde
Rabatt hos Circel K på drivstoff i bulk
Agrol – landbrukets fordelsprogram med rabattavtaler på blant annet strøm,
telefoni, bilkjøp og drivstoff
• Felleskjøpet Agri er heleid av den norske bonden og har virksomhet i nesten
hele landet
• Én faktura, færre bilag og bedre totaløkonomi

