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OK TRUCKS,  
használt járművek átfogó  
kínálata a vezető gyártóktól, IVECO 
garanciájával, valamint szolgáltatások  
és üzleti megoldások teljes skálájával.

Az OK TRUCKS széles termékválasztéka azoknak szól, akik biztonságos, megbízható, 
IVECO gyári garanciával rendelkező használt járművet keresnek. 

Az OK TRUCKS több mint 20 országban van jelen. Szakértő munkatársaink segítenek megtalálni az 
üzleti tevékenységhez ideális használt teherautót a kívánt értékhatáron belül. 

Járműveinket független szakértők vizsgálják és ellenőrzik. Az ügyfelek igényeinek teljesítése érdekében 
a járműveket jellemzőik – azaz a kor, a futásteljesítmény és a felújítás mértéke – alapján három 
kategóriába soroljuk: Premium (prémium), Comfort (komfort) és Standard (standard).

A digitális jelenlét fontos mérföldkő cégünk életében. 
Az OK TRUCKS weboldalán (WWW.OKTRUCKS.COM) bemutatjuk valamennyi járművünket, 
valamint tájékoztatást nyújtunk szolgáltatásainkról, kampányainkról és különleges ajánlatainkról.

RÓLUNK



Scannelje be okostelefonjával 
a QR-kódot, és fedezze fel  
a OK TRUCKS hállózatot

AZ OK TRUCKS HÁLÓZATA TERMÉKEINK

Használt járműveink számos ellenőrzésen és vizsgálaton esnek át annak érdekében, hogy biztosítsuk az alábbi összetevők 
megbízható működését:

 Beltér

 Fedélzeti elektromos és elektronikus berendezések

 Fülke, karosszéria

 Alváz

 Fékrendszer

 Motor

 Üzemanyag-ellátó rendszer

 Sebességváltó, osztómű

 Tengelykapcsoló

 Hűtőrendszer

 Fűtés, légkondicionálás

 Felépítmény, hidraulikus rendszer

 Megtisztított külső és belső

 Műszaki követelmények 
teljesítése

 A jármű teljes dokumentációja

 Forgalombiztos

 Gyártói garancia (Igény szerint)

A kényelmes  
alternatíva.

STANDARD

 Max. 6 éves jármű

 Megtisztított külső és belső

 Gumiabroncsok legalább  
3 mm-es futófelülettel

 Jogi és műszaki követelmények 
teljesítése

 Szükséges jogi dokumentáció 
megléte

 Forgalombiztos

 Gyártói garancia (Igény szerint)

A legmodernebb  
műszaki  
megoldások. Kevés megtett kilométer

 Max. 4 éves jármű

 Megtisztított külső és belső

 Gumiabroncsok legalább  
6 mm-es futófelülettel

 Jogi és műszaki követelmények 
teljesítése

 Szükséges jogi dokumentáció 
megléte

 Gyártói garancia

 Teljes körű felújítás

Garantáltan  
kiváló minőség.
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Központok  
és helyi partnerek 
Az OK TRUCKS több, mint 20 országban van 
jelen központjainak, exportrészlegének és 
helyi partnerhálózatának köszönhetően. 
Hálózatunkat jelenleg is bővítjük a különböző 
régiókban élő ügyfelek igényeit szem 
előtt tartva.

Az ügyféligények teljesítése érdekében a járműveket egyedi jellemzőik alapján három kategóriába soroljuk:



SZOLGÁLTATÁSAINK

OK TRUCKS Mobility Care

A Mobility Care átfogó autómentő szolgáltatás használt OK TRUCKS járművek számára 
egész Európa területén – így biztos lehet abban, hogy a probléma a lehető leghamarabb 
megoldódik.
Meghibásodás esetén a Mobility Care szolgáltatás vonatkozik az összes olyan használt járműre, 
amelyhez nem tartozik egyéb OK TRUCKS szolgáltatás (ELEMENTS vagy IVECO garancia):

 Egész Európa területén az ügyfélszolgálati hálózat révén

 3 év érvényesség

 A hét minden napján non-stop elérhető segélykérő telefonszám

 Többnyelvű telefonos ügyfélszolgálat

Pénzügyi és lízingelési megoldások

Az ügyféligényekre szabott finanszírozás.
Az OK TRUCKS és az IVECO CAPITAL különböző megoldásokat kínál a használt járművek egyszerű beszerzéséhez: 
rugalmas operatív lízing-, bérlési és finanszírozási megoldások, melyek igény szerint kiegészítő szolgáltatásokkal (pl. Casco, 
tűz- és lopáskár elleni biztosítással) kombinálhatók.

Termékeinkről és szolgáltatásainkról további tájékoztatást kaphat az OK TRUCKS központokban és weboldalunkon:

WWW.OKTRUCKS.COM

A legfeljebb 5 éves OK TRUCKS járművekhez akár 36 hónapos kiterjesztett garancia 
is választható. Az érintett járművek speciális ellenőrzéseken esnek át minőségük és 
állapotuk felmérése céljából. A garancia egész Európában érvényes, és az alábbi 
elemekre vonatkozik:

 A hajtómű fő alkatrészei 

 Futómű 

 Fülke és alváz, beleértve a kiegészítő alvázkeret rögzítőelemeit

 Tengelykapcsoló, fék, fékbetét, féktárcsa, fékdob (felújítás), fékdob tömítése

Az ELEMENTS keretében Európában 2000 helyszín gondoskodik a segítségnyújtásról, 
melyek a hét minden napján 24 órában elérhetők a következő telefonszámon: 
080048326000.

Segítségnyújtás és garancia az OK TRUCKS Premium és Comfort 
járművekhez

A Premium IVECO használt járművekhez is elérhető ELEMENTS személyre szabható 
segítségnyújtási szolgáltatások széles körét kínálja. Az ügyfél a fix költségek teljes ismeretében 
választhatja ki az üzleti igényeinek leginkább megfelelő szolgáltatási szintet:

Karbantartás 
Karbantartás, kenés, olaj- és kenőanyagcsere a Kezelési és karbantartási 
útmutató szerint.

Hajtáslánc 
A motor, a befecskendezés, a sebességváltó, a kardántengely és a tengely javítása.

Extra drive line
Minden szükséges javítás, kivéve a karbantartás és a kopó-fogyó alkateszek.

Kopó alkatrészek
Tengelykapcsoló, fék, fékbetét, féktárcsa, fékdob (felújítás), fékdob tömítése.

OK TRUCKS – használt járművek átfogó kínálata a tartós megbízhatóságért.
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Fejlett Kapcsolat és Telematika

Speciális csatlakoztathatóság és Telematika Az IVECO az integrált hatékonyságnövelő megoldások teljes készletét fejlesztette 
ki a termelékenység növelése, a TCO-csökkentés és az üzemanyag fogyasztás csökkentése érdekében. Ha jelentéseket 
szeretne kapni flottájának üzemanyag-fogyasztásáról és a CO2-lábnyomról; ha segíteni szeretne sofőrjei vezetési stílusán,  
a MYIVECO Smart Report az Ön és az OK TRUCKS járművének lett kitalálva.
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