
DEUTZ-FAHR is een handelsmerk van  

(*)  Voor meer informatie, bezoek deutz-fahr.com

 

myDEUTZ-FAHR, de mobiele toepassing  
voor DEUTZ-FAHR-klanten.

DOWNLOAD DE APP(*) VAN :



PROFITEER VAN DE FUNCTIES 
VAN myDEUTZ-FAHR, WAAR U 
OOK BENT, WANNEER U HET 
NODIG HEEFT. 
 
 

Ontdek vandaag nog alle diensten en 
aanbiedingen die speciaal voor u en uw 
DEUTZ-FAHR zijn ontworpen door de app te 
downloaden.

Bij myDEUTZ-FAHR vindt u exclusieve 
aanbiedingen, onderhoudsprogramma's,nieuws 
en gepersonaliseerde informatie, en andere  
inhoud die voor u is ontworpen.

U vindt de myDEUTZ-FAHR-app op:  
Google Play of in de Apple App Store.
 
De nieuwe myDEUTZ-FAHR-app:  
UW TRACTOR IN ZAKFORMAAT.

“Ontdek de exclusiviteit van het 
eigenaar zijn van
een DEUTZ-FAHR. 

Download de app  
en krijg toegang tot een wereld 

van diensten.“

ONDERHOUD
Ontdek alle handelingen die u moet 
verrichten voor een  
correct onderhoud en om  
uw tractor altijd in de beste  
toestand te houden.

PROMOTIES
Kom meer te weten over de 
aanbiedingen van uw  
dealer, met speciale  
kortingen op alle aangeboden 
producten.

NIEUWS & EVENEMENTEN  
Altijd op de hoogte van alle  
informatie, nieuws en evenementen uit  
de wereld van DEUTZ-FAHR en uw  
dealer.

PEILINGEN  
Uw mening is belangrijk  
voor DEUTZ-FAHR. Daarom vragen wij u  
om uw mening.
 

CONTACTEN 
Blijf in contact met DEUTZ-FAHR  
en uw dealer.

EN NOG VEEL MEER... 
Download nu myDEUTZ-FAHR om  
alle functies van de app altijd 
bijgewerkt te houden.

MIJN TRACTOREN

PROMOTIES VAN UW DEALER

PEILINGDEALER
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