
Hei,
 
Først vil jeg rette en gedigen takk til dere som står 
på og jobber for samfunnet vårt i denne helt spesielle 
situasjonen vi er i! 

Tilgjengelighet og hjelp
Vi nærmer oss vårsesong og alt som hører med. 
Årets sesongstart er preget av omstendighetene 
rundt Covid-19 og det er helt avgjørende for dere 
å unngå smitte og sykdom. Vi i Felleskjøpet har 
derfor gått til det skrittet at de som har mulighet til 
det, jobber så langt det lar seg gjøre, hjemmefra. 
Men det skal ikke gå utover dere der ute og alle 
de oppgavene som skal løses.
 
Verkstedet jobber fortsatt på som før, men med 
noen restriksjoner og endrede rutiner for å ikke 
utsette seg selv eller andre for smittefare. Men dere 
skal fortsatt få hjelp om noe trenger reparasjoner 
eller service. Så ikke være redd å ta en telefon 
eller send en e-post om du har noe du lurer på. 
Informasjon om delekataloger, telefonnummeret til 
reservedelstelefonen, informasjon om fjernhjelp fra 
verkstedet og andre temaer i forbindelse med service 
og tjenester finner du her.

Vi gjør det vi kan for å være operative både innen 
salg og ettermarked, og vi er i tett dialog med våre 
leverandører for å finne løsninger hvis og når det 
oppstår utfordringer.

Maskiner på lager 
til gode priser
I disse dager da varetilgjengelighet og priser er 
veldig uforutsigbare på grunn av økonomisk uro 
og krisetilstander med pandemi-spredning i hele 
verden, er vi glade for at vi har et utvalg på lager 
med traktorer, klippere og redskap som er kjøpt 
inn til gunstig valuta.

Trenger du utstyr for 
veivedlike hold, så ta en 
titt i vår nye feiebrosjyre! 
Klikk her.

Klikk her for å se et utvalg av våre produkter i 
magasinet Park og Idrett 2020.

Ta gjerne kontakt for en hyggelig maskinprat.
 
Jeg ønsker lykke til i møtet med våren!
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