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OK TRUCKS:  
Een volledig aanbod kwaliteit gebruikte 
voertuigen, gecertificeerd door IVECO 
met service en business mogelijkheden.

OK TRUCKS stelt een uitgebreid aantal producten voor aan klanten die interesse hebben 
in veilige en betrouwbare tweedehandsvoertuigen met een garantie van IVECO. 

OK TRUCKS is actief in meer dan 20 landen. Een professioneel team helpt de klant bij de keuze van 
een tweedehands truck.

Een onafhankelijke partij test en keurt de voertuigen. Afhankelijk van kenmerken zoals ouderdom, 
kilometerstand en ombouwwerkzaamheden, worden de voertuigen ingedeeld in drie categorieën  
– Premium, Comfort en Standaard – om aan de behoeften van de klanten te voldoen.

Digitale aanwezigheid is een van de sterkste kanten van OK TRUCKS. Klanten krijgen een ruim 
aanbod te zien van voertuigen van OK TRUCKS. Daarnaast biedt OK TRUCKS services, campagnes 
en speciale aanbiedingen aan op de website. WWW.OKTRUCKSNL.NL

MEER OVER OK TRUCKS



OK TRUCKS NETWERK ONZE PRODUCTEN

De tweedehandsvoertuigen ondergaan tests en keuringen om de klant een maximale betrouwbaarheid te kunnen 
bieden van de volgende componenten: 

 Interieur

 Elektriciteit / Elektronica aan boord

 Cabine / Carrosserie

 Chassis

 Remsysteem

 Motor

 Brandstofsysteem

 Versnellingsbak / Verdeelbak

 Koppeling

 Koeling

 Verwarming / Airco

 Bodybuilding / Hydrauliek

 Exterieur en interieur grondig 
gereingd

 Technische keuring uitgevoerd

 Alle voertuig documenten 
aanwezig

 Rijklaar

 Fabrieksgarantie (Op aanvraag)

Een goed
alternatief.

STANDARD

 Voertuig maximaal zes jaar oud

 Exterieur en interieur grondig 
gereingd

 Bandenprofiel ten minste 3 mm

 APK goedgekeurd

 Alle wettelijk voorgeschreven 
voertuig documenten aanwezig

 Rijklaar

 Fabrieksgarantie (Op aanvraag)

Technisch
zeker.

Afhankelijk van de kenmerken zijn de voertuigen ingedeeld in drie categorieën:

 Beperkt aantal kilometers 
gereden

 Voertuig maximaal vier jaar oud

 Exterieur en interieur grondig 
gereingd

 Bandenprofiel ten minste 6 mm

 APK goedgekeurd

 Alle wettelijk voorgeschreven 
voertuig documenten aanwezig

 Fabrieksgarantie

 Voertuig volledig hersteld

Top
kwaliteit.
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Centra  
en plaatselijke  
partners 
OK TRUCKS werkt in meer dan 20 landen 
met eigen centra, een exportafdeling en 
een plaatselijk netwerk van partners.

Scan de QR Code met uw smartphone 
om de OK TRUCKS vestigingen te zien!



ONZE SERVICES

OK TRUCKS Mobility Care*

Mobility Care is een wegenhulpservice voor tweedehandsvoertuigen van OK TRUCKS, 
die u in heel Europa beschermt en garandeert dat één probleem zo snel mogelijk 
wordt opgelost. 
In geval van wegenpech biedt de Mobility Care Service een dekking voor alle 
tweedehandsvoertuigen die geen andere verzekering van OK TRUCKS hebben 
(ELEMENTS of IVECO-garantie):

 In heel Europa gedekt via een gespecialiseerd netwerk voor naverkoopservices

 Geldig tot maximaal 3 jaar

 Eigen assistentienummer 24/24, 7/7 dagen

 Meertalig oproepcentrum

*Voor beschikbaarheid van deze service check de website: www.oktrucksnl.nl/contact-ons

Financiële oplossingen en leasing

Financiering op maat voor elke behoefte.
OK TRUCKS en CNH Capital bieden diverse oplossingen aan om eigenaar te worden van een tweedehands voertuig: 
flexibele leasing-voorwaarden, leningen en financieringsmogelijkheden en de kans om deze te combineren met extra 
services zoals casco- en verzekering tegen brand en diefstal.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één OK TRUCKS centrum of bezoek de website: 

WWW.OKTRUCKSNL.NL

Een uitbreiding van de garantie tot 36 maanden is beschikbaar voor voertuigen van  
OK TRUCKS die maximum 5 jaar oud zijn. Deze voertuigen ondergaan speciale controles 
om hun kwaliteit en status te certificeren. De garantie geldt in heel Europa en omvat:

 Hoofdcomponenten van de aandrijflijn 

 Onderstel 

 Cabine en chassis, inclusief de bevestigingsmaterialen voor de onderconstructie

 Koppeling, rem, remblokken, remschijven, remtrommels (uitboren),  
 pakking voor de remtrommels

Met ELEMENTS gunt u zich de geruststelling van een assistentie die gespecialiseerd is 
in naverkoopservice, met 2000 assistentiepunten in Europa, allemaal 24/24 uur en 7/7 
dagen per week bereikbaar op het gratis telefoonnummer 080048326000.

Assistentie en garantie voor OK TRUCKS Premium  
en Comfort voertuigen

ELEMENTS, een uitgebreide reeks van gepersonaliseerde assistentie en services is ook 
ter beschikking voor tweedehandsvoertuigen in de Premium-categorie van IVECO. 
De klant kan het serviceniveau kiezen dat het best past bij de behoeften van het bedrijf 
en kan rekenen op vaste kostprijzen:

Maintenance 
Onderhoud, smeren, olie en vloeistoffen verschillen naar gelang van de onderhouds- 
en reparatiehandleiding.

Drive line 
Reparaties aan motor, inspuitsysteem, versnellingsbak, transmissieas, as.

Extra drive line
Alle noodzakelijke reparaties m.u.v. regulier onderhoud en slijtageonderdelen.  
Voorbeeld: elektrisch systeem.

Wear
Koppeling, rem, remblokken, remschijven, remtrommels (uitboren),
pakking voor remtrommels.

OK TRUCKS, een volledig aanbod van betrouwbare tweedehandsvoertuigen.
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Geavanceerde Connectivity & Telematics

IVECO heeft een compleet pakket aan geïntergreerde efficientie verhogende oplossingen t.b.v. uw verhoogde productiviteit 
en verlaagde brandstofkosten en CO2 uitstoot. 
Als u een makkelijk leesbaar rapport van uw vloots brandstofverbruik en CO2 uitstoot wenst, kan IVECO middels IVECO 
Smart Report u en uw chauffeurs ondersteunen bij het verlagen van het brandstofverbruik en zo bijdragen aan de rijstijl 
van uw chauffeurs en het milieu.
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