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Форма індивідуальної демонстрації / Individual Demonstration Form 
 

Щоб бути чинною для будь-яких повернень коштів після здійснення продажу відповідно 
до положень демонстраційної програми компанії Kelly KEDOC154, дана форма повинна 
бути заповнена дилером з урахуванням усіх демонстраційних заходів для замовників. 
Після заповнення відішліть її електронною поштою за адресою sales@kellytillage.com / 
To be eligible for any rebates as per KEDOC154 Kelly Demonstration Program, this form must 
be filled out for each customer demonstration by the dealer. Once completed, please email to 
sales@kellytillage.com 

Інформація стосовно демонстрації / Demonstration Information 
 

Дата демонстрації /  
Date of Demonstration: 

 
 

Назва дилерського 
центру / Dealership: 

 
 

Продавець, що керує 
демонстрацією / in 
Salesperson Managing the 
Demonstration: 

 

Адреса демонстрації /  
Demonstration Address: 

 
 

Назва моделі/ Machine 
Model: 2006 3009NT 4012 
Конфігурація дискового ланцюга / Disc Chain Configuration 

Передній 
ланцюг / 
Front Chain: 

 
 
 

Дисковий 
ланцюг CL2 
              

 
 

Дисковий 
ланцюг K4 

 
 
Дисковий 
ланцюг CL 

 
 
 

Дисковий  
ланцюг  

із шипами 

 
 

Дисковий 
ланцюг W36 

 
 

Колючий 
ланцюг  

Задній 
ланцюг / 
Rear Chain: 

 
 
 

Дисковий 
ланцюг CL2 
              

 
 

Дисковий 
ланцюг K4 

 
 

Дисковий 
ланцюг CL 

 
 
 

Дисковий  
ланцюг  

із шипами 

 
 

Дисковий 
ланцюг W36 

 
 

Колючий 
ланцюг  

Типи 
ґрунтів /  
Soil 
Type(s): 

 
 

Типи 
культур / 
Crop 
Type(s):: 

 
 

Потужність 
трактора / 
Tractor HP: 
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Призначення 
демонстрації / 
Demonstration Purpose 

Знищення бур’яну 
Weed Control 

Підготовка насіннєвого  
ложа / Seedbed Preparation 

 Збереження вологи 
Moisture Management 

Внесення добрив 
Fertilizer Incorporation 

 Утилізація пожнивних решток 
Residue Management 

Сівба запашних культур 
Cover Crop Seeding 

Інше / Other:   

 
 
 Загальний довгостроковий результат — замовник 1 / General Outcome – Customer 1  

 

  

 

 

 

 

Потреба замовників у 
даній машині / Customers 
need for the machine:  

 
 

Розмір машини, у якій 
зацікавлений замовник / 
Size of machine customer 
is interested in: 

 
 
 

Конфігурація дискового 
ланцюга / Disc Chain 
Configuration: 

 
 

Чи було здійснено продаж за підсумками цієї 
демонстрації? / Was a sale made as a result of this 
demonstration? 

Так / Yes Ні / No 

Якщо продаж не було здійснено, оцініть за шкалою від 1 до 10, наскільки ймовірно, на вашу 
думку, що продаж за підсумками цієї демонстрації буде здійснено в майбутньому? /  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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Загальний довгостроковий результат — замовник 2 / General Outcome – Customer 2  

 

 

Загальний довгостроковий результат — замовник 3 / General Outcome – Customer 3  

 

 

Потреба замовників у 
даній машині / Customers 
need for the machine:  

 
 

Розмір машини, у якій 
зацікавлений замовник / 
Size of machine customer 
is interested in: 

 
 
 

Конфігурація дискового 
ланцюга / Disc Chain 
Configuration: 

 
 

Чи було здійснено продаж за підсумками цієї 
демонстрації? / Was a sale made as a result of this 
demonstration? 

Так / Yes Ні / No 

Якщо продаж не було здійснено, оцініть за шкалою від 1 до 10, наскільки ймовірно, на вашу 
думку, що продаж за підсумками цієї демонстрації буде здійснено в майбутньому? /  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 

Потреба замовників у 
даній машині / Customers 
need for the machine:  

 
 

Розмір машини, у якій 
зацікавлений замовник / 
Size of machine customer 
is interested in: 

 
 
 

Конфігурація дискового 
ланцюга / Disc Chain 
Configuration: 

 
 

Чи було здійснено продаж за підсумками цієї 
демонстрації? / Was a sale made as a result of this 
demonstration? 

Так / Yes Ні / No 

Якщо продаж не було здійснено, оцініть за шкалою від 1 до 10, наскільки ймовірно, на вашу 
думку, що продаж за підсумками цієї демонстрації буде здійснено в майбутньому? /  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 


