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Інформація щодо процесу замовлення Kelly Tillage System на території 
Європи  

Компанія Kelly Engineering зацікавлена в наданні своїм замовникам якісної продукції та 
послуг. Нещодавно ми переглянули свій процес оформлення замовлень для всіх ринків і 
просимо звернути увагу на оновлену інформацію, яка надається нижче.  

Процес оформлення замовлення на придбання Kelly Tillage System, який набуває чинності 
з 1 липня 2020 року.  

• Компанія Kelly забезпечить надання всім дилерам доступу до інформації, що 
стосується наявності машин для продажу.  

• Усі замовлення повинні надаватися в письмовій формі електронною поштою чи 
через вебпортал. Будь-які зміни до замовлень стосовно дати/адреси постачання чи 
зміни вибору ланцюга та ін. повинні надаватися в письмовій формі.  

• Замовлення, надіслані електронною поштою, повинні розміщуватися в поштовій 
скриньці sales@kellytillage.com для запровадження наступних заходів.  

• Замовлення на придбання машин розміщуються після їхнього подання 
відповідно до наявності машин для продажу з дотриманням дати відвантаження, 
максимально близької до запропонованої.  

• У разі відсутності доступних запасів для задоволення запропонованої дати 
відвантаження на момент прийняття замовлення буде узгоджено змінену дату 
відвантаження, після чого замовлення буде оформлено.  

• Після прийняття замовлення буде випущено рахунок-проформу й надіслано 
дилеру. Депонування платежу потрібно здійснити протягом установленого 
періоду.  

• Дилерам слід мати на увазі, що дати постачання є орієнтовними, і необхідно 
передбачити певний запас часу для здійснення транспортування.  

• Транспортування машини організовує компанія Kelly Engineering, а рахунок-
фактура надсилається дилеру.  

• Випуск рахунка-фактури на машину відбувається до її відвантаження. Оплату 
необхідно здійснити в повному обсязі до відвантаження машини, якщо протягом 
обговорення умов не була досягнута інша домовленість.  

• У випадку очікуваної затримки виготовлення протягом більш 10 днів, що тягне за 
собою неспроможність компанії Kelly витримати узгоджений орієнтовний термін 
відвантаження, дилерам буде в найкоротший термін повідомлено письмово про 
нову дату відвантаження.  

Якщо у вас виникне будь-яка потреба у вищенаведеній інформації, негайно 
зверніться до персоналу компанії Kelly Engineering.  
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