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OK TRUCKS,  
ett bredt utvalg av brukte  
kjøretøy garantert av IVECO  
og med et komplett tilbud av  
tjenester og forretningsløsninger.

OK TRUCKS tilbyr en bred serie produkter for kunder som er interessert i et brukt 
kjøretøy som er sikkert, pålitelig og garantert av IVECO.

OK TRUCKS finnes i mer enn 20 land. Et profesjonelt team støtter våre kunder i valget av den 
brukte lastebilen som passer dem best ut fra deres firmas forretningsbehov, for å få best mulig verdi 
for pengene.

En uavhengig enhet foretar en rekke kontroller og inspeksjoner av våre kjøretøy. Basert på 
kjøretøyenes alder, kjørelengde og utførte reparasjoner, deles kjøretøyene inn i tre kategorier – 
Premium, Comfort og Standard – for slik å kunne oppfylle våre kunders behov på best mulig måte.

Den digitale tilstedeværelsen er en av merkets milepæler. Kundene kan finne et utvalg av  
OK TRUCKS sine kjøretøyer, samt serviceløsninger, kampanjer og spesialtilbud på vår nettside 
WWW.OKTRUCKS.NO

OM OSS
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OK TRUCKS NETTVERK VÅRE PRODUKTER

Våre brukte kjøretøy gjennomgår en rekke kontroller og inspeksjoner for å sikre best mulige bruksforhold ved følgende
komponenter: 

 Interiør

 Elektrisk / Elektronisk utstyr ombord

 Førerhus / Karosseriarbeid

 Chassis

 Bremseanlegg

 Motor

 Drivstoffanlegg

 Girkasse / Akslinger

 Clutch

 Kjølesystem

 Varmeanlegg / Klimaanlegg

 Påbygg / Hydraulikksystem

 Utvendig og innvendig 
rengjøring

 Teknisk inspeksjon utføres

 Fullstendig 
kjøretøysdokumentasjon

 Trafikksikker

 Produsentgaranti  
på forespørsel

Det rimelige
alternativet.

STANDARD

 Kjøretøy maks. 6 år gammelt

 Utvendig og innvendig 
rengjøring

 Slitebane på dekk minst 3 mm

 Lovpålagte inspeksjoner utføres

 Servicehistorikk  
og dokumentasjon  
er tilgjengelig og i orden

 Trafikksikker

 Produsentgaranti  
på forespørsel

Teknisk
topp.

 Lav kjørelengde

 Kjøretøy maks. 4 år gammelt

 Utvendig og innvendig 
rengjøring

 Slitebane på dekk minst 6 mm

 Lovpålagte inspeksjoner utføres

 Servicehistorikk  
og dokumentasjon  
er tilgjengelig og i orden

 Produsentgaranti

 Fullstendig renovert kjøretøy

Garantert
eksellense.
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Sentra og lokale partnere 
OK TRUCKS er aktiv i mer enn 20 land med våre egne 
sentra, en eksportavdeling og et lokalt nettverk av 
partnere, som for tiden er under ekspansjon for å 
kunne møte kundenes behov på best måte i de ulike 
regionene.

Scan QR-koden med smarttelefonen og 
oppdag salgspunktene til OK TRUCKS.

Basert på kjøretøyenes tilstand, deles kjøretøyene inn i tre kategorier for å kunne dekke kundens behov på best
mulig måte:



VÅRE TJENESTER

OK TRUCKS Mobility Care*

Mobility Care er en omfattende havaritjeneste for OK TRUCKS bil med dekning som 
gjelder i hele Europa for å kunne forsikre deg om at problemet blir løst så raskt som mulig.
I tilfelle et havari skulle inntreffe, tilbyr tjenesten Mobility Care beskyttelse for alle brukte 
kjøretøy som ikke er dekket av OK TRUCKS tjenester (ELEMENTS eller IVECO garanti):

 Dekning over hele Europa gjennom et spesialisert ettermarkeds-nettverk

 Opp til 3 års varighet

 Eget assistansenummer 24/7 hele året

 Flerspråklig call center

* Sjekk tilgjengeligheten av tjenesten på www.oktrucks.no

Lån og leasingløsninger

Finansiering laget for å fungere for deg.

For mer informasjon om våre produkter og tjenester, vennligst kontakt oss ved våre OK TRUCKS sentra eller besøk nettsiden 
vår WWW.OKTRUCKS.NO

Utvidet garanti inntil 36 måneder er tilgjengelig for OK TRUCKS kjøretøy som er 
maksimalt 5 år. Disse kjøretøyene må gjennom spesifikke kontroller for å sikre kvalitet 
og status. Garantien gjelder i hele Europa og har følgende dekning: 

 Hoveddeler i drivlinjen 

 Understell 

 Førerhus og chassis

 Clutch, bremseklosser, bremseskiver, bremsetromler (bremsesko),  
 pakning til bremsetromler

Med ELEMENTS får du ro i sjelen med en assistansedekning som gjelder ettermarked
med 2000 assistansepunkter i Europa, tilgjengelig 24/7 på gratis telefonnummer 
080048326000

Assistanse og garanti for OK TRUCKS Premium og Comfort 
kjøretøy

Også tilgjengelig for Premium IVECO brukte kjøretøy er ELEMENTS, et stort utvalg av 
persontilpassede assistansetjenester. Kunden har muligheten til å velge det servicenivået som 
passer best for hans/hennes egen forretningsaktivitet, med vissheten om faste kostnader:

Vedlikehold
Vedlikehold, smøring, skifte av olje og andre væsker i henhold til håndboken 
for vedlikehold og reparasjoner.

Kraftoverføring
Reparasjoner av motorer, innsprøytning, girkasse, drivaksel, aksling.

Ekstra kraftoverføring
Alle nødvendige reparasjoner med unntak av vedlikehold og slitasje.
Eks: elektrisk system.

Slitasje
Clutch, bremseklosser, bremseskiver, bremsetromler (bore), pakning til
bremsetromler.

OK TRUCKS, ett utvalg av brukte kjøretøy pålitelige over tid.
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Avansert oppkobling og telematikk

IVECO har utviklet et komplett program av integrerte effektivitets-økende løsninger for å øke produktiviteten. samt 
redusere totalkostnadene, drivstoffkostnadene og CO2-utslippene.
Hvis du ønsker oversiktlige rapporter om bilflåtens drivstofforbruk og CO2-fotavtrykk, samt vil hjelpe sjåførene å forbedre 
kjørestilen, er MYIVECO Smart Report tilgjengelig for deg som har OK TRUCKS kjøretøy. 
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