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OK TRUCKS,  
kattava käytettyjen ajoneuvojen 
valikoima parhailta tuotemerkeiltä: 
IVECO:n takaamissa ajoneuvoissa 
on täydelliset palvelu- ja 
liiketoimintaratkaisut.

OK TRUCKS tarjoaa laajan valikoiman tuotteita asiakkaille joita kiinnostavat käytetyt 
ajoneuvot. Ne ovat turvallisia, luotettavia ja niillä on IVECO takuu.

OK TRUCKS on läsnä yli 20 maassa. Ammattitaitoinen tiimi auttaa asiakkaitamme valitsemaan sovel
tuvimman käytetyn kuormaauton oman liiketoimintansa tarpeisiin, jotta rahoille saataisiin paras vastine. 

Itsenäinen taho tarkistaa ja testaa ajoneuvomme. Jotta asiakkaiden tarpeet voitaisiin täyttää 
mahdollisimman tehokkaasti, ajoneuvot jaotellaan ominaisuuksiensa, kuten iän, kilometrimäärän ja 
kunnostustyön, perusteella kolmeen eri luokkaan: Premium, Comfort ja Standard.

Digitaalinen läsnäolo on yksi tuotemerkin virstanpylväistä. Asiakkaat saavat edustavan käsityksen  
OK TRUCKS ajoneuvoista, palveluratkaisuista, kampanjoista ja erikoistarjouksista verkkosivustoltamme 
osoitteesta WWW.OKTRUCKS.FI

ABOUT US
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Keskukset ja paikalliset 
yhteistyökumppanit 

Käytetyt ajoneuvomme testataan ja tarkistetaan huolellisesti, jotta seuraavien osien luotettava käyttökunto voitaisiin taata: 

 Sisätilat

 Sähkö-/elektroniikkaosat

 Ohjaamo/kori

 Runko

 Jarrujärjestelmä

 Moottori

 Polttoainejärjestelmä

 Vaihteisto/jakaja

 Kytkin

 Jäähdytysjärjestelmä

 Lämmitys/ilmastointi

 Varustelu/hydraulinen järjestelmä

 Puhdistetut sisä- ja ulko-osat

 Tekninen tarkistus tehty

 Täydelliset ajoneuvon asiakirjat

 Ajokuntoinen

 Valmistajan takuu 
(Jos voimassa)

Edullinen  
vaihtoehto.

STANDARD

 Enintään 6 vuotta  
vanha ajoneuvo

 Puhdistetut sisä- ja ulko-osat

 Renkaan kulutuspinta vähintään 
3 mm

 Katsastus ja tekniset  
tarkistukset tehty

 Kaikki katsastusasiakirjat 
saatavilla ja ajan tasalla

 Ajokuntoinen

 Valmistajan takuu 
(Jos voimassa)

Tekninen  
huipputaso.

OK TRUCKS -VERKOSTO MEIDÄN TUOTTEEMME

Asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi ajoneuvot on jaoteltu niiden yksilöllisten ominaisuuksien perusteella kolmeen eri luokkaan:

 Alhainen kilometrimäärä

 Enintään 4 vuotta vanha 
ajoneuvo

 Puhdistetut sisä- ja ulko-osat

 Renkaan kulutuspinta  
vähintään 6 mm

 Katsastus ja tekniset  
tarkistukset tehty

 Kaikki katsastusasiakirjat 
saatavilla ja ajan tasalla

 Valmistajan takuu

 Täysin kunnostettu ajoneuvo

Taattu  
erinomaisuus.
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OK TRUCKS 
myyntipisteet löydät 
skannaamalla QR  
koodin älypuhelimella

OK TRUCKS toimii yli 20 maassa omilla 
keskuksillaan. Sillä on vientiosasto  
ja paikallisten yhteistyö kumppaneiden 
verkosto, jota ollaan tällä hetkellä 
laajentamassa eri alueiden asiakkaiden 
tarpeiden parempaa täyttämistä varten.



MEIDÄN PALVELUMME

OK TRUCKS Mobility Care

Mobility Care on käytettyjen OK TRUCKS -ajoneuvojen korjauspalvelu. Se antaa koko 
Euroopan laajuisen suojan sen takaamiseksi, että ongelma ratkaistaan niin pian kuin 
mahdollista.
Ajoneuvon rikkoontuessa Mobility Care -palvelu tarjoaa suojaa kaikille käytetyille 
ajoneuvoille, jotka eivät kuulu muiden OK TRUCKS -palvelujen piiriin (ELEMENTS-tai 
IVECO-takuun piiriin):

 Kattavuus koko Euroopassa erikoistuneen jälkimyyntiverkoston välityksellä

 Voimassa jopa 3 vuotta

 Oma asiakaspalvelunumero 24/24, 7/7 päivää

 Monikielinen puhelinkeskus

Rahoitus- ja leasing-ratkaisut

Tarjolla juuri sinulle sopiva rahoitus. 
OK TRUCKS ja IVECO Capital tarjoavat sinulle eri ratkaisuja käytettyjen ajoneuvojen hankintaan: joustavia leasing-, 
vuokraus- ja rahoitusratkaisuja, joita voidaan yhdistää lisäpalveluja, kuten kasko-, tulipalo- ja varkausvakuutus.

Jos tahdot lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme, jota yhteyttä OK TRUCKS -keskuksiimme tai käy verkkosivustollamme 

WWW.OKTRUCKS.FI

OK TRUCKS ajoneuvoille on saatavilla jopa 36 kk jatkotakuu, kun ajoneuvot ovat enintään 5 vuotta vanhoja. Nämä 
ajoneuvot testataan ja tarkistetaan vielä tarkemmin laadun ja tason takaamiseksi. Takuu on voimassa kaikkialla Euroopassa, 
ja se kattaa seuraavat:

 Voimansiirron pääosat 

 Alusta 

 Ohjaamo ja runko, sisältää apurungon kiinnikkeet

 Kytkin, jarrupalat, jarrulevyt, rummut (halkaisijan uudelleen työstö), jarrurumpujen tiiviste

Kun turvanasi on ELEMENTS, voit olla luottavaisin mielin oman palvelun kattavuuden 
suhteen: Euroopassa on 2000 jälleenmyynnin tukikeskusta avoinna 24/7 ja ilmainen 
palvelunumero 080048326000.

OK TRUCKS, täysi valikoima käytettyjä ajoneuvoja, jotka kestävät ajan kuluessa.

Tuki ja takuu OK TRUCKS Premium- ja Comfort -ajoneuvoille

Myös käytetyille Premium IVECO -ajoneuvoille saatavilla oleva ELEMENTS on kattava 
valikoima yksilöityjä tukipalveluja. Asiakas voi valita omalle liiketoiminnalleen sopivimmat 
palvelutasot ja olla varma kiinteistä kustannuksista:

Huolto 
Huolto, voitelu, öljyjen ja nesteiden vaihto huolto- ja korjausohjeiden 
mukaisesti.

Voimansiirto 
Moottorin, ruiskutusjärjestelmän, vaihteiston, kardaaniakselin,  
akselin korjaukset.

Voimansiirron lisävarusteet
Kaikki korjaukset poislukien huollot ja kuluminen.  
Esimerkki: sähköjärjestelmä.

Kuluminen
Kytkin, jarrupalat, jarrulevyt, rummut (halkaisijan uudelleen työstö), 
jarrurumpujen tiiviste.
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Kehittynyt liitettävyys ja telematiikka

IVECO on kehittänyt täydellisen sarjan integroituja tehokkuutta lisääviä ratkaisuja; lisää tuottavuutta, pienemmät 
elinkaarikustannukset (TCO), polttoainekustannukset ja CO2 päästöt. Mikäli haluat helposti luettavat raportit ajoneuvojesi 
polttoaineen kulutuksesta ja hiilijalanjäljestä, sekä haluat auttaa kuljettajiasi jatkuvasti kehittämään ajotyyliään, MYIVECO 
Älyraportti on oikea ratkaisu sinulle ja OK TRUCKS ajoneuvollesi.
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