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OK TRUCKS,  
ett komplett utbud av begagnade bilar 
från de bästa varumärkena, garanterade 
av IVECO och med ett komplett utbud 
av tjänster och affärslösningar.



OK TRUCKS visar upp ett stort utbud av produkter för kunder som är intresserade 
av begagnat fordon som är säkert, pålitligt och med garanti från IVECO.

OK TRUCKS finns i mer än 20 länder. Ett professionellt team stödjer våra kunder när de ska välja 
den lämpligaste begagnade lastbilen för deras verksamhetsområde för att få bäst valuta för pengarna. 

Ett oberoende företag utför ett antal kontroller och inspektioner på våra fordon. Baserat på deras 
egenskaper, som exempelvis ålder, körsträcka och upparbetningsområde delas fordonen i tre 
kategorier – Premium, Comfort och Basic – för att kunna möta kundernas behov.

Den digitala närvaron är en av varumärkets milstolpar. Kunderna kan hitta ett representativt utbud 
av OK TRUCKS-fordon samt servicelösningar, kampanjer och specialerbjudanden på vår webbplats 
WWW.OKTRUCKS.SE
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Centers och lokala partners 

OK TRUCKS nätverk

OK TRUCKS är aktiv i mer än 20 
länder med egna centers, en expor
tavdelning och lokala nätverk spartners 
som för närvarande håller på att 
expanderas för att på bästa sätt möta 
kunderna i olika regioner.



Våra begagnade fordon genomgår ett antal kontroller och inspektioner för att säkerställa de tillförlitligaste 
driftsförhållandena för följande komponenter:

 Interiören

 El / Elektronik ombord

 Hytt / Kaross

 Chassi

 Bromssystem

 Motor

 Bränslesystem

 Växellåda / Fördelarlåda

 Koppling

 Kylsystem

 Uppvärmning / Luftkonditionering

 Karosseribyggen / Hydraulsystem

 Rengjord exteriör och interiör

 Teknisk inspektion  
har genomförts

 Fullständig  
fordonsdokumentation

 Trafiksäker

Det bekväma  
alternativet.

 Fordon, max. 6 år gammalt

 Rengjord exteriör och interiör

 Däckets slitbana är minst 3 mm

 Kontrollbesiktning och tekniska 
kontroller har genomförts

 All juridisk dokumentation 
finns tillgänglig och är korrekt

 Trafiksäker

 Tillverkargaranti  
(Om tillämpligt)

Teknisk  
toppklass.

Våra produkter

Baserad på deras egenskaper är de indelade i tre kategorier för att bäst kunna möta kundernas behov:

 Kort körsträcka

 Fordon, max. 4 år gammalt

 Rengjord exteriör och interiör

 Däckets slitbana är minst 6 mm

 Kontrollbesiktning och tekniska 
kontroller har genomförts

 All juridisk dokumentation 
finns tillgänglig och är korrekt

 Tillverkargaranti

 Fordonet är fullständigt 
genomgångna

Garanterad 
excellens.
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Våra tjänster

En garantiförlängning på upp till 12 månader finns tillgänglig för OK TRUCKS fordon som är maximalt 5 år gammalt. Dessa 
fordon är föremål för speciella kontroller för att certifiera deras kvalitet och status. Garantin gäller i hela Europa och täcker:

 Huvudkomponenter på drivlinan 

 Underredet 

 Hytt och chassi, inklusive fästena för underramen

 Koppling, bromsbelägg, bromsskivor, trummor (svarvade), tätning för bromstrummor

Med ELEMENTS har du tillgång till en trygg assistans via vår kundtjänst med 2 000 
assistansplatser i Europa som kan nås 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan 
via gratisnumret 080048326000.

Assistans och garanti för OK TRUCKS Premium  
och Comfort fordon
Även tillgängliga för Premium IVECO-begagnade fordon, ELEMENTS har ett stort 
utbud av skräddarsydda tjänster. Kunden kan välja servicenivå som är lämpligast för 
dennes verksamhet och vara säker på fasta kostnader:

Underhåll 
Underhåll, smörjning, oljor och vätskebyte enligt handboken för underhåll 
och reparation.

Drivlina 
Reparationer för motor, insprutning, växellåda, kardanaxel, axel.

Extra drivlina
Alla reparationer förutom motor, insprutning, växellåda, kardanaxel, axel.  
Ex: elsystem.

Slitage
Koppling, bromsbelägg, bromsskivor, trummor (omborrade),  
tätning för bromstrummor.



OK TRUCKS Mobility Care*
Mobility Care är en omfattande räddningskår för begagnade OK TRUCKS-fordon 
med ett europeiskt täckningsskydd för att försäkra dig om att problemet så snart 
som möjligt kommer att lösas.
I händelse av haveri erbjuder Mobility Care Service skydd för alla begagnade fordon 
som inte är säkrade av andra OK TRUCKS-tjänster (ELEMENTS eller IVECO-garanti):

 Täckning i Europa genom ett specialiserat kundtjänstsnätverk

 Giltig upp till 12 månader

 Dedikerat supportnummer 24/24, 7/7 dagar

 Flerspråkigt

*Kontrollera tillgängligheten för tjänsten på www.oktrucks.se

Finansiella och leasinglösningar
Finansieringen är byggd för att underlätta ditt arbete.
OK TRUCKS och IVECO CAPITAL tillhandahåller olika lösningar för att underlätta åtkomsten till det begagnade 
fordonet: flexibla operativa leasings, hyr- och finsieringslösningar med möjlighet att kombinera dem med ytterligare 
tjänster som kasko-försäkring, brand- och stöldförsäkring.

Kontakta oss på våra OK TRUCKS-centers eller besök vår webbplats för mer information om våra produkter och tjänster 

WWW.OKTRUCKS.SE

OK TRUCKS, ett fullständigt utbud av begagnade fordon som är pålitliga över tiden.
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