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OK TRUCKS,  
široká řada ojetých vozidel  
špičkových značek s garancí značky 
IVECO a kompletní nabídkou  
služeb a podnikových řešení.



OK TRUCKS nabízí širokou paletu produktů pro zákazníky, kteří mají zájem o bezpečné 
a spolehlivé ojeté vozidlo se zárukou kvality značky IVECO. 

OK TRUCKS působí ve více než 20 zemích. Tým profesionálů je připraven pomoci našim zákazníkům 
při výběru nejvhodnějších ojetých nákladních vozidel tak, aby vyhovovala oboru jejich podnikání 
a nabídla jim ideální poměr ceny a výkonu. 

U našich vozidel je zajištěna důsledná kontrola prostřednictvím nezávislé partnerské společnosti. 
Na základě vlastností, jako je stáří, množství ujetých kilometrů a provedených repasí, jsou vozidla 
v naší nabídce řazena do tří kategorií – Premium, Comfort a Basic – tak, aby co nejlépe odpovídala 
potřebám našich zákazníků.

Jedním ze základních milníků v historii naší firmy je její vstup do digitálního světa. Zákazníci mohou 
na našem webu WWW.OKTRUCKS.COM nalézt reprezentativní výběr vozidel OK TRUCKS,  
ale také řešení v oblasti služeb, kampaně a speciální nabídky.

O nás
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Centra a místní partneři 

Síť OK TRUCKS

OK TRUCKS působí ve více než 20 zemích 
prostřednictvím vlastních center, exportního 
oddělení a sítě místních partnerů, která se 
neustále rozrůstá tak, aby dokázala co nejlépe 
obsloužit zákazníky z různých regionů.



Ojetá vozidla, která nabízíme, procházejí řadou kontrol a testů, jejichž cílem je zaručit co nejspolehlivější provozní 
podmínky následujících součástí: 

 Interiéry

 Palubní elektroinstalace / Elektronika

 Kabina / Karoserie

 Podvozek

 Brzdová soustava

 Motor

 Palivová soustava

 Převodovka / Mezinápravová převodovka

 Spojka

 Systém chlazení

 Topení / Klimatizace

 Nástavba / Hydraulický systém

 Vyčištěné exteriéry i interiéry

 Provedena technická kontrola

 Úplná dokumentace k vozidlu

 Technicky spůsobilé

Vhodná 
alternativa.

 Maximálně šestiletá vozidla

 Vyčištěné exteriéry i interiéry

 Hloubka dezénu pneumatik 
nejméně 3 mm

 Provedené povinné  
a technické kontroly

 K dispozici a v pořádku veškerá 
zákonná dokumentace

 Technicky spůsobilé

 Záruka od výrobce  
(existuje-li)

Technická  
špička.

Naše produkty

Na základě svých vlastností jsou vozidla rozdělena do tří kategorií tak, aby co nejlépe vyhovovala potřebám zákazníků:

 Nízký kilometrický nájezd

 Maximálně čtyřletá vozidla

 Vyčištěné exteriéry i interiéry

 Hloubka dezénu pneumatik 
nejméně 6 mm

 Provedené povinné  
a technické kontroly

 K dispozici a v pořádku veškerá 
zákonná dokumentace

 Záruka od výrobce

 Vozidlo plně repasováno

Záruka  
dokonalosti.
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Naše služby

Pro nákladní vozidla OK TRUCKS mladší pěti let je k dispozici prodloužení záruky  
až o 12 měsíců. Tato vozidla procházejí speciálními kontrolami za účelem zaručení 
jejich kvality a stavu. Záruka platí po celé Evropě a kryje:

 Hlavní součástky pohonného systému 

 Podvozek 

 Kabinu a šasi, včetně upevnění rámu podvozku

 Spojku, brzdy, destičky, brzdové kotouče, bubny (převrtání), těsnění brzdových bubnů

Služba ELEMENTS vám zajistí klid díky poprodejnímu asistenčnímu pokrytí s 2000 
asistenčními body po celé Evropě dosažitelnými nepřetržitě každý den v týdnu  
na bezplatném čísle 080048326000.

Asistence a záruka pro vozidla OK TRUCKS z řady Premium 
a Comfort

Služba ELEMENTS, dostupná rovněž pro ojetá vozidla IVECO Premium, se skládá 
z řady personalizovaných asistenčních služeb. Zákazník si může vybrat úroveň služeb, 
která nejlépe vyhovuje jeho podnikání, přičemž má jistotu ohledně výše fixních nákladů:

Údržba 
Údržba, mazání, výměna olejů a kapalin podle plánu údržby v servisní příručce.

Drive Line 
Opravy motoru, vstřikování, převodovky, hnací hřídele, osy.

Extra Drive Line
Veškeré opravy, kromě oprav motoru, vstřikování, převodovky, hnací hřídele, osy. 
Např: elektrický systém.

Opotřebení
Spojka, brzdy, destičky, brzdové kotouče, bubny (převrtání),  
těsnění brzdových bubnů.



OK TRUCKS Mobility Care

Mobility Care je komplexní poruchová služba s celoevropským pokrytím, určená všem 
ojetým vozidlům OK TRUCKS, která vám zaručí, že váš problém bude vyřešen co nejdříve.
V případě poruchy nabízí služba Mobility Care ochranu pro všechna ojetá vozidla,  
na něž se nevztahují ostatní služby OK TRUCKS (záruka typu ELEMENTS nebo IVECO):

 Celoevropské pokrytí prostřednictvím speciální poprodejní sítě

 Platnost až 12 měsíců

 Speciální asistenční číslo s nepřetržitým provozem (24/24, 7/7)

 Vícejazyčné call centrum

Financování a leasingová řešení

Financování vytvořené pro vás. 
OK TRUCKS a IVECO CAPITAL nabízejí různá řešení zvyšující dostupnost ojetých vozidel: flexibilní operativní leasing, 
možnosti nájmu a financování, možnost kombinace s doplňkovými službami jako například havarijním pojištěním  
či pojištěním proti odcizení.

Více informací o našich produktech a službách získáte v našich centrech OK TRUCKS nebo na našem webu 

WWW.OKTRUCKS.COM

OK TRUCKS, kompletní řada spolehlivých ojetých vozidel.
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