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Шановний дилере! 
 
Дякуємо за підтримку компанії Kelly Engineering та нашого асортименту продукції для 
обробки ґрунту. Ми сподіваємося на довготривалу успішну співпрацю зі зміцненням 
наших взаємин. 
 
Kelly Engineering — це сімейний бізнес родини Kelly, розбудований на своїй фермі 
неподалеку від місця проживання невеликої сільської спільноти Булеру-Центр 
(Booleroo Centre) у Південній Австралії. Понад 30 років тому зусилля, спрямовані на 
пошук обладнання для реалізації концепції екологічно раціонального фермерства, 
сприяли нашому рішенню започаткувати таке виробництво. Саме ця скромна ініціатива 
лягла в основу створення системи обробки ґрунту Kelly Tillage System. 
 
Наша система обробки ґрунту забезпечує протягом усього року різні сприятливі 
можливості для роботи фермерів. Завдяки застосуванню змінних знарядь для обробки 
ґрунту Kelly Tillage System чудово забезпечує утилізацію пожнивних решток, успішно 
справляється з бур’янами та формує ідеальне насіннєве ложе. 
 
Ми беремо на себе такі зобов’язання: 

§ своєчасно постачати високоякісну й інноваційну продукцію; 
§ виконувати гарантійні зобов’язання та надавати підтримку щодо забезпечення 

запасними частинами; 
§ дотримуватися та поважати межі територій, на яких реалізується ваш торговий 

бізнес; 
§ вести разом із вами та вашими замовниками діяльність щодо безперервного 

вдосконалення нашої продукції; 
§ забезпечувати отримання вами доречної та актуальної інформації щодо ціни на 

вироби, їхньої модернізації та інноваційних змін. 
 

Від вас ми вимагатимемо: 
§ дотримання умов та строків, передбачених нашими комерційними 

домовленостями; 
§ пропонувати нашу продукцію та забезпечувати її обслуговування з 

дотриманням вищих стандартів якості; 
§ працювати разом із нашим відділом продажів над вирішенням задач по 

розширенню ринку на території вашої зони відповідальності; 
§ негайно доводити до нашого відома всі зауваження та рекомендації, які 

стосуються вдосконалення; 
§ здійснювати гарантійні ремонти відповідно до гарантійних зобов’язань компанії 

Kelly. 
 
Оскільки компанія Kelly продовжує нарощувати свою глобальну присутність, 
ключовими факторами будуть потреба в широкій підтримці на місцевому рівні, 
належне керування обслуговуванням та забезпечення запасними частинами. Ми з 
задоволенням пропонуємо в рамках даного пакета низку пропозицій щодо політики 
співробітництва, які будуть вигідними як для вас, так і для ваших замовників. 
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У разі виникнення будь-яких запитань чи сумнівів звертайтеся до працівників нашого 
відділу продажів за номером + 61 8 8667 2253. 
 
Ми розраховуємо на довгострокові та успішні взаємини. 
 
З повагою, 
 
 
 
 
 
Shane Kelly      Calvin Stead 
Managing Director     Chief Executive Officer 


