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OK TRUCKS  
et komplet udvalg af brugte køretøjer  
af de bedste mærker garanteret  
af IVECO og med et komplet tilbud  
af tjenester og billøsninger.



OK TRUCKS tilbyder en bred vifte af produkter til kunder, der er interesserede  
i brugte køretøjer, som er sikre, pålidelige og garanterede af IVECO. 

OK TRUCKS er til stede i mere end 20 lande. Et professionelt team hjælper vores kunder  
med at vælge den bedste, brugte vare- og lastbil til deres forretning for at få den optimale værdi  
for pengene. 

Et uafhængigt selskab udfører en række kontroller og inspektioner på vores køretøjer. Baseret på 
deres egenskaber, som alder, kilometertal og stand, er køretøjerne opdelt i tre kategorier – Premium, 
Comfort og Basic – for bedst at imødekomme kundernes behov.

Den digitale tilstedeværelse er et af mærkets milepæle. Kunderne kan finde et repræsentativt udvalg 
af OK TRUCKS-køretøjerne samt tjenesteløsninger, kampagner og særlige tilbud på vores hjemmeside 
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Centre og lokale partnere

OK TRUCKS – Netværk

OK TRUCKS er aktiv i mere  
end 20 lande med egne centre, 
en eksportafdeling og et lokalt 
netværk af partnere, der er 
under konstant udvikling for 
bedst at imødekomme kunderne 
i de forskellige regioner.



Vores brugte køretøjer gennemgår en række kontroller og inspektioner for at sikre de mest pålidelige driftsbetingelser 
for følgende komponenter:

 Interiør

 Indbyggede elektriske / Elektroniske dele

 Kabine / Karrosseri

 Chassis

 Bremseanlæg

 Motor

 Brændstofsystem

 Gearkasse / Fordeler

 Kobling

 Kølesystem

 Opvarmning / Airconditionanlæg

 Bodybuilding / Hydrauliksystem

 Eksteriør og interiør  
rengjort

 Teknisk inspektion  
er udført

 Komplet køretøjs-  
dokumentation

 Køreklar

Det komfortable 
alternativ.

 Køretøjet er højst  
6 år gammelt

 Eksteriør og interiør rengjort

 Dækkenes slidbane  
er mindst 3 mm

 Juridiske og tekniske 
inspektioner er udført

 Al juridisk dokumentation 
tilgængelig og i rækkefølge

 Køreklar

 3 måneders drivlinjegaranti

Teknisk  
tiptop.

Vores produkter

Baseret på deres specifikke egenskaber er køretøjerne opdelt i tre kategorier for bedst at imødekomme kundernes behov:

 Lavt kilometertal

 Køretøjet er højst  
4 år gammelt

 Eksteriør og interiør  
rengjort

 Dækkenes slidbane  
er mindst 6 mm

 Juridiske og tekniske 
inspektioner er udført

 Al juridisk dokumentation 
tilgængelig og i rækkefølge

 Fabriksgaranti

Garanteret  
topkvalitet.
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Vores tjenester

En garantiforlængelse på op til 12 måneder er tilgængelig for OK TRUCKS-køretøjer, der er højst 5 år gamle. Disse 
køretøjer gennemgår specifikke kontroller for at sikre deres kvalitet og tilstand. Garantien gælder i hele Europa og 
omfatter dækning af:

 Motorens hovedkomponenter 

 Understel 

 Kabine og chassis, herunder fastgørelseselementerne til underrammen

 Kobling, bremsebelægninger, bremseskiver og tromler

Med ELEMENTS har du ro i sindet takket være et dedikeret supportnetværk og 
2000 værksteder i Europa. De er tilgængelige 24 timer i døgnet alle ugens dage på 
frikaldsnummeret 080048326000.

Assistance og garanti for OK TRUCKS Premium  
og Comfort køretøjer
ELEMENTS er en bred vifte af assistancetjenester, der også er tilgængelige for brugte 
IVECO Premium køretøjer. Kunden har mulighed for at vælge de tjenesteniveauer, 
der er mere egnede til hans/hendes virksomhed med samme faste omkostninger:

Vedligeholdelse 
Vedligeholdelse, smøring, olie- og væskeskift i henhold til vedligeholdelses-  
og reparationshåndbogen.

Drivlinje 
Reparationer af motorer, brændstofindsprøjtning, gearkasse, 
transmissionsaksel og aksel.

Ekstra drivlinje
Alle reparationer undtagen motor, brændstofindsprøjtning, gearkasse, 
transmissionsaksel og aksel.  
Eks: el-anlæg.

Sliddele
Kobling, bremsebelægninger, bremseskiver, tromler (omboring)  
og pakning til tromlebremser.



OK TRUCKS Mobility Care*
Mobility Care er en omfattende vejassistance for OK TRUCKS’ brugte køretøjer med 
dækning i hele Europa, der sikrer dig, at eventuelle problemer løses hurtigst muligt.
I tilfælde af motorstop tilbyder Mobility Care-tjenesten beskyttelse for alle brugte 
køretøjer, der ikke er sikret af andre OK TRUCKS-tjenester (ELEMENTS eller 
IVECO garanti):

 Dækning i hele Europa takket være et specialiseret eftersalgssystem

 Gyldigt op til 12 måneder

 Dedikeret assistancenummer døgnet rundt alle ugens dage

 Flersproget callcenter

*Tjek tilgængeligheden af servicen på www.oktrucks.dk

Leasing- og finansielle løsninger
OK TRUCKS og IVECO CAPITAL giver dig forskellige løsninger til at finansiere dit brugte køretøj: med mulighed for 
at kombinere dem med yderligere tjenester.

For flere oplysninger om vores produkter og tjenester bedes du kontakte os på vores OK TRUCKS-centre eller besøge 
vores hjemmeside 
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