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Grupinės demonstracijos forma / Group Demonstration Form 
 
Norint gauti nuolaidas pagal KEDOC154 „Kelly“ demonstravimo programą, pardavėjas turi 
užpildyti šią formą kiekvienai klientui skirtai demonstracijai. Užpildę išsiųskite el. paštu, adresu 
sales@kellytillage.com / To be eligible for any rebates as per KEDOC154 Kelly Demonstration 
Program, this form must be filled out fore ach customer demonstration by the dealer. Once 
completed, please email sales@kellytillage.com  
 
Demonstravimo informacija / Demonstration Information 

 
Demonstravimo data / 
Date of Demonstration: 

 
 

Atstovybės pavadinimas / 
Dealership: 

 
 

Demonstravimui 
vadovaujantis pardavėjas / 
Salesperson Managing the 
Demonstration: 

 

Demonstravimo adresas / 
Demonstration Address: 

 
 

Modelio pavadinimas / 
Machine Model: 2006 3009NT 4012 
Disko ir grandinės konfigūracija / Disc Chain Configuration 
Priekinė 
grandinė / 
Front Chain: 

 
CL2                     

 

 
K4                      

 

 
CL1                     

 

 
SD49 

 

 
W36  

 

              
PCH  

Galinė 
grandinė / 
Rear Chain: 

 
CL2                     

 

 
K4                      

 

 
CL1                     

 

 
SD49 

 

 
W36  

 

 
PCH                      

Dirvožemio tipas (-ai)  / 
Soil Type(s): 

 
 

Pasėlių tipas (-ai) / Crop 
Type(s): 

 
 

Traktoriaus 
AG / Tractor 
HP: 

 

Demonstravimo tikslas / 
Demonstration Purpose 

Piktžolių kontrolė 
Weed Control 

Daigyno paruošimas 
Seedbed Preparation 

 Drėgmės valdymas 
Moisture Management 

Trąšų įtraukimas 
Fertilizer Incorporation 

 Liekanų tvarkymas 
Residue Management 

Pasėtų pasėlių dengimas 
Cover Crop Seeding 

Kita / Other:   



 

 

 

KEFM335LT Issue B 23/06/2021 

 

 

Bendras rezultatas – 1 klientas / General Outcome – Customer 1 

  
Bendras rezultatas – 2 klientas / General Outcome – Customer 2 

 

Klientų poreikis 
mašinai / 
Customer‘s need 
for the machine:  

 
 

Klientą 
dominantis 
mašinos dydis / 
Size of machine 
customer is 
interested in: 

 
 
 

Disko ir grandinės 
konfigūracija / 
Disc Chain 
Configuration: 

 
 

Ar pardavimas įvyko dėl šios demonstracijos / Was a 
sale made as a result of the demonstration? Taip / Yes Ne / No 

Jei pasirinkote „Ne“, skalėje nuo 1 iki 10, kaip manote, ar ateityje dėl šios demonstracijos bus 
įvykdytas pardavimas? / If no was selected, on a scale of 1 to 10 how likely do you feel a sale 
will be made in the future as a result of the demonstration? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Klientų poreikis 
mašinai / 
Customer‘s need 
for the machine:  

 
 

Klientą 
dominantis 
mašinos dydis / 
Size of machine 
customer is 
interested in: 

 
 
 

Disko ir grandinės 
konfigūracija / 
Disc Chain 
Configuration: 

 
 

Ar pardavimas įvyko dėl šios demonstracijos / Was a 
sale made as a result of the demonstration? Taip / Yes Ne / No 

Jei pasirinkote „Ne“, skalėje nuo 1 iki 10, kaip manote, ar ateityje dėl šios demonstracijos bus 
įvykdytas pardavimas? / If no was selected, on a scale of 1 to 10 how likely do you feel a sale 
will be made in the future as a result of the demonstration? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Bendras rezultatas – 3 klientas / General Outcome – Customer 3 

 
Bendras rezultatas – 4 klientas / General Outcome – Customer 4 

 

Klientų poreikis 
mašinai / 
Customer‘s need 
for the machine:  

 
 

Klientą 
dominantis 
mašinos dydis / 
Size of machine 
customer is 
interested in: 

 
 
 

Disko ir grandinės 
konfigūracija / 
Disc Chain 
Configuration: 

 
 

Ar pardavimas įvyko dėl šios demonstracijos / Was a 
sale made as a result of the demonstration? Taip / Yes Ne / No 

Jei pasirinkote „Ne“, skalėje nuo 1 iki 10, kaip manote, ar ateityje dėl šios demonstracijos bus 
įvykdytas pardavimas? / If no was selected, on a scale of 1 to 10 how likely do you feel a sale 
will be made in the future as a result of the demonstration? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Klientų poreikis 
mašinai / 
Customer‘s need 
for the machine:  

 
 

Klientą 
dominantis 
mašinos dydis / 
Size of machine 
customer is 
interested in: 

 
 
 

Disko ir grandinės 
konfigūracija / 
Disc Chain 
Configuration: 

 
 

Ar pardavimas įvyko dėl šios demonstracijos / Was a 
sale made as a result of the demonstration? Taip / Yes Ne / No 

Jei pasirinkote „Ne“, skalėje nuo 1 iki 10, kaip manote, ar ateityje dėl šios demonstracijos bus 
įvykdytas pardavimas? / If no was selected, on a scale of 1 to 10 how likely do you feel a sale 
will be made in the future as a result of the demonstration? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


