ILGALAIKIS
PATIKIMUMAS
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APIE MUS

OK TRUCKS,
didelis naudotų populiariausių gamintojų
transporto priemonių pasirinkimas.
IVECO garantija bei plati paslaugų
ir verslo sprendimų gama.

OK TRUCKS klientams siūlo didelį naudotų sunkvežimių pasirinkimą. Klientams
siūlomos saugios, patikimos transporto priemonės su IVECO garantija.
OK TRUCKS veikia daugiau kaip 20 šalių. Profesionali komanda padeda mūsų klientams pasirinkti
tinkamiausią naudotą sunkvežimį atsižvelgiant į jų darbo pobūdį, užsitikrinant geriausią kainos ir
kokybės santykį.
Nepriklausoma institucija atlieka eilę mūsų automobilių patikrų ir inspekcijų. Pagal eksploatavimo
duomenis – amžių, ridą ir atliktus remonto darbus, transporto priemonės skirstomos į tris kategorijas
„Premium“, „Comfort“ ir „Standard“, tai padeda geriausiai patenkinti kliento poreikius.
Aktyvumas internetinėje erdvėje yra viena iš kertinių prekės ženklo savybių. Mūsų svetainėje
WWW.OKTRUCKS.COM klientai gali rasti platų OK TRUCKS transporto priemonių, techninės
priežiūros sprendimų ir specialių pasiūlymų pasirinkimą.
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OK TRUCKS TINKLAS

MŪSŲ PRODUKCIJA

Centrai
ir vietiniai partneriai
OK TRUCKS aktyviai veikia daugiau
kaip 20-yje šalių, kuriose įsteigė savo
centrus, eksporto departamentą ir
vietinį partnerių tinklą, kuris šiuo
metu plečiamas, siekiant geriau
patenkinti klientų poreikius skirtinguose
regionuose.

Savo naudotoms transporto priemonėms atliekame eilę patikrų ir inspekcijų, siekdami užtikrinti patikimiausias šių komponentų
darbo sąlygas:
Interjeras

Kuro sistema

Vidaus elektros ir elektronikos sistemos

Pavarų dėžė ir paskirstymo dėžė

Kabina / Kėbulas

Sankaba

Važiuoklė

Aušinimo sistema

Stabdžių sistema

Šildymas ir oro kondicionavimas

Variklis

Kėbulo konstrukcija ir hidraulinė sistema

Remiantis specifiniais eksploataciniais transporto priemonių duomenimis jos yra skirstomos į tris kategorijas, tokiu būdu siekiant
geriausiai patenkinti klientų poreikius:

STANDARD

Garantuotas
meistriškumas.
Maža rida
Ne senesnė kaip 4 metų
transporto priemonė
Švari išorė ir vidus
Padangų protektoriaus gylis
ne mažesnis kaip 6 mm
Galiojanti techninė apžiūra
Tvarkingi registracijos
dokumentai
Gamintojo garantija
Nuskenuokite telefonu QR kodą
ir surasite OK TRUCKS pardavimų vietą

Transporto priemonė visiškai
atnaujinta

Aukščiausias
techninis lygis.

Patogi
alternatyva.

Ne senesnė kaip 6 metų
transporto priemonė

Švari išorė ir vidus

Švari išorė ir vidus

Visi transporto priemonės
dokumentai

Padangų protektoriaus gylis
ne mažesnis kaip 3 mm
Galiojanti techninė apžiūra
Tvarkingi registracijos
dokumentai

Atlikta techninė patikra

Paruošta eksploatacijai
Gamintojo garantija
(pagal pareikalavimą)

Paruošta eksploatacijai
Gamintojo garantija
(pagal pareikalavimą)
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MŪSŲ PASLAUGOS

Pagalba ir garantija, teikiamos OK TRUCKS „Premium“
ir „Comfort“ transporto priemonėms
„Premium“ IVECO naudotoms transporto priemonėms taip pat taikoma „ELEMENTS“
– platus individualizuotų pagalbos paslaugų pasirinkimas. Klientas turi galimybę pasirinkti
techninio aptarnavimo lygį, kuris geriausiai atitinka jo verslą, tiksliai žinodamas fiksuotas išlaidas:

Techninė priežiūra
Techninė priežiūra, alyvų ir skysčių keitimas pagal gamintojo numatytą
techninės priežiūros ir remonto grafiką.

Transmisija
Variklio, įpurškimo sistemos, pavarų dėžės, kardaninio veleno,
ašies remonto darbai.

OK TRUCKS Mobility Care
OK TRUCKS „Mobility Care“ yra visapusė remonto tarnyba, veikianti visos Europos
mastu. Paslauga skirta naudotoms transporto priemonėms, siekiant kiek įmanoma
greitesnio problemų sprendimo.
Gedimo atveju „Mobility Care“ aptarnavimo skyrius siūlo apsaugą visoms naudotoms
transporto priemonėms, kurioms neteikiamos kitos OK TRUCKS priežiūros paslaugos
(„ELEMENTS“ arba IVECO garantija):
Veikia visoje Europoje per specializuotą naudotų transporto priemonių aptarnavimo tinklą
Galioja iki 3 metų
Specialus pagalbos numeris veikia 24 valandas per parą, 7/7 dienas per savaitę
Daugiakalbis skambučių centras

Papildomi transmisijos darbai
Visi būtinieji darbai, išskyrus priežiūra ir nusidėvėjimą.

Finansavimo ir lizingo sprendimai

Nusidėvinčios dalys

Jūsų poreikiams pritaikytas finansavimas.
OK TRUCKS ir „IVECO Capital“ gali Jums pasiūlyti keletą skirtingų sprendimų, skirtų naudotų transporto priemonių
įsigyjimui: lankstūs komercinio lizingo, nuomos ir finansavimo sprendimai su galimybe derinti juos su papildomomis
paslaugomis – kasko, gaisro ir vagystės draudimais.

Sankabai, stabdžių trinkelėms, stabdžių diskams, būgnams.

Su „ELEMENTS“ būsite ramūs dėl nenaujoms transporto priemonėms skirtos techninės
pagalbos, visą parą ir 7 dienas per savaitę teikiamos 2000 taškų visoje Europoje
paskambinus nemokamu telefono numeriu 080048326000.
Ne senesnėms kaip 5 metų OK TRUCKS transporto priemonėms garantija gali būti
pratęsta iki 36 mėnesių. Šioms transporto priemonėms atliekamos specialios patikros,
patvirtinančios jų kokybę ir būklę. Garantija galioja visoje Europoje ir ji taikoma:

Pažangus sąsaja ir telematika
„IVECO“ sukūrė pilnai integruotą efektyvumą didinantį sprendimų rinkinį, kuris padidina našumą, sumažina TCO, degalų
suvartojimo kiekį ir CO2.
Jei norite lengvai perskaityti ataskaitas apie savo transporto priemonės degalų sąnaudas ir CO2 pėdsaką; jei norite padėti
vairuotojams nuolat tobulindami jų vairavimo stilių, „MYIVECO Smart Report“ yra skirta jums, bei jūsų „OK TRUCKS“
transporto priemonei.

Pagrindiniams galios agregatams
Kėbului

Daugiau informacijos apie mūsų produkciją ir paslaugas gausite susisiekę su mumis OK TRUCKS centruose arba apsilankę
mūsų internetinėje svetainėje WWW.OKTRUCKS.COM

Kabinai ir važiuoklei, įskaitant porėmio tvirtinimus
Sankabai, stabdžių trinkelėms, stabdžių diskams, būgnams

OK TRUCKS – visapusė naudotų ir patikimų transporto priemonių pasiūla.
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