
 
 
 

Johs. Mertz i Maribo 2016 – Fremtidens maskinforretning 

Johs. Mertz samler alle landbrugsaktiviteter på Lolland-Falster i en ny forretning i Maribo. Vores mål er at 

imødekomme udviklingen i landbruget med færre og større bedrifter og yde den service, som kræves af 

nutidens landmænd - såvel fultids som deltidslandmænd. 

Nakskov og Nykøbing 

Alle aktiviteter og alle medarbejdere, der arbejder med landbrugsmaskiner, flytter med til Maribo. 

Skov & Have samt Jagt & Fritid fortsætter i butikkerne på Heimdalsvej og Holger Brodthagensvej. 

Faxe og Ringsted 

Vi er fortsat at finde i Faxe og Ringsted, med samme sælgere og montører. Den største del af reserve-

delslageret samles i Maribo, hvorfra alle pakker ekspederes. 

Sælgere 

Alle sælgere på Lolland-Falster samles i Maribo. Vi forhandler de samme mærker, som vi plejer.  

Bestilling af reservedele 

Lageret samles på et automatiseret lager i Maribo. Et samlet lager giver mulighed for et bredere udvalg 

af varer på hylderne.  

Eksperterne samles i et call-center. Ring til afdelingen i Maribo, når du skal bestille reservedele. Vi behol-

der de gamle telefonnumre. Telefonerne bliver besvaret af specialister, der hurtigt hjælper med at finde 

den rette del. De har også frem over adgang til alle data på alle nuværende kundemaskiner – uanset 

hvilken afdeling den er købt i - og har dermed også overblik over, hvad du tidligere har bestilt.  

Det bliver nemt at komme i kontakt med os, da ALT drejer sig om landbrug. Ekspedienterne er dedikeret 

til at tage telefonen, når du ringer. De skal ikke bruge tid på at passe butik eller finde varer på lageret. 

Det tager andre specialister sig af. Det sikrer, at du kommer hurtigt i kontakt med os. Du er også vel-

kommen i butikken i Maribo, hvor vi står klar ved disken. 

Vores kørende reservedelssælgere kommer gerne på besøg på gården, og gennemgår dit individuelle be-

hov sammen med dig. 

Afhentning/levering af reservedele 

Der bliver etableret afhentningssteder på de gamle adresser i Nakskov og Nykøbing, hvor varer kan af-

hentes to gange dagligt.  

Du kan også vælge at få varen leveret på hjemadressen. Vi arbejder i øjeblikket på at udvide vores leve-

ringskoncept. Du er selvfølgelig også meget velkommen i butikken i Maribo. 

Service 

Servicechefer/værkførere samles i Maribo, hvorfra de planlægger arbejdet for alle montører og lærlinge. 

Via et nyt system i bilerne, kan værkføreren planlægge at sende nærmeste udkørende montør hjem til 

dig, når et akut problem opstår. Det minimerer køretiden til fælles fordel. Vi har altid overblik over, hvor 

bedste mand til opgaven er henne. 

Ved planlagte service- og reparationsopgaver, kører montøren direkte til din adresse om morgenen.  

Specialisterne fra de to gamle afdelinger samles under ét tag, og vil arbejde sammen i teams. Moderne 

maskiner kræver stor specialistviden, og ved at samle medarbejdere i teams, sikres det at en reparation 

gennemføres hurtigt og sikkert. 

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG I MARIBO. 

 

Ret til ændringer forbeholdes. 


