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OK TRUCKS,  
szeroki wybór pojazdów używanych 
certyfikowanych przez IVECO  
z oficjalną gwarancją IVECO oraz 
kompletną ofertą usług i rozwiązań 
dla biznesu.

OK TRUCKS oferuje szeroką paletę produktów dla klientów zainteresowanych 
zakupem bezpiecznego i niezawodnego pojazdu używanego z gwarancją IVECO. 

USŁUGI OK TRUCKS są obecne w ponad 20 krajach. Zespół profesjonalistów pomaga naszym 
klientom w wyborze najbardziej odpowiedniej używanej ciężarówki w zależności od planowanego 
zastosowania, aby wydane pieniądze przyniosły jak najwięcej korzyści. 

Niezależny podmiot przeprowadza szereg kontroli i przeglądów naszych pojazdów. Na podstawie 
takich cech, jak wiek, przebieg i dokonane modyfikacje, pojazdy podzielone są na trzy kategorie  
– Premium, Comfort i Standard – aby lepiej spełniać potrzeby klientów.

Obecność w sieci to jeden z kamieni milowych w rozwoju marki. Klienci mogą znaleźć reprezentatywną 
gamę pojazdów OK TRUCKS oraz usługi serwisowe, kampanie i oferty specjalne na naszej witrynie
WWW.OKTRUCKS.PL
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Centra i partnerzy 
lokalni
Usługa OK TRUCKS funkcjonuje w ponad 
20 krajach dzięki własnym centrom, 
działowi eksportu i lokalnej sieci 
partnerów, stale rozbudowywanej, aby 
wyjść naprzeciw potrzebom klientów 
w różnych regionach.

Zeskanuj kod QR i znajdź punkty 
sprzedaży OK TRUCKS

SIEĆ OK TRUCKS NASZE PRODUKTY

Nasze pojazdy używane przechodzą serię kontroli i przeglądów w celu zagwarantowania możliwie najbardziej niezawodnych 
warunków eksploatacji następujących podzespołów: 

 Wnętrze

 Elektryka / elektronika pokładowa

 Kabina / nadwozie

 Podwozie

 Układ hamulcowy

 Silnik

 Układ paliwowy

 Skrzynia biegów / rozdzielacz

 Sprzęgło

 Układ chłodzenia

 Ogrzewanie i klimatyzacja

 Zabudowa / układ hydrauliczny

 Starannie umyty wewnątrz 
i na zewnątrz

 Wykonany przegląd techniczny 
i wymagane prawem badania 
techniczne

 Kompletna dokumentacja

 Gotowy do jazdy

 Gwarancja producenta 
(Na życzenie)

 Wiek pojazdu maks. 6 lat

 Starannie umyty wewnątrz 
i na zewnątrz

 Bieżnik opony przynajmniej  
3 mm

 Wykonany przegląd techniczny  
i wymagane prawem badania 
techniczne

 Kompletna dokumentacja

 Gotowy do jazdy

 Gwarancja producenta 
(Na życzenie)

Na tej podstawie pojazdy, zostały podzielone na trzy kategorie, aby w jak największym stopniu zaspokajać potrzeby klientów:

 Niski przebieg

 Wiek pojazdu maks. 4 lata

 Starannie umyty wewnątrz 
i na zewnątrz

 Bieżnik opony przynajmniej  
6 mm

 Wykonany przegląd techniczny  
i wymagane prawem badania 
techniczne

 Kompletna dokumentacja

 Wykonane naprawy i usunięte 
wszystkie usterki

 Gwarancja producenta

Kierujesz się
głównie ceną?

STANDARD

Chcesz czegoś
więcej niż
używanego pojazdu?

Gwarancja
najwyższej klasy!
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NASZE USŁUGI

OK TRUCKS Mobility Care

Mobility Care to kompleksowa usługa usuwania awarii dedykowana używanym  
pojazdom OK TRUCKS o zasięgu ogólnoeuropejskim, gwarantująca jak najszybsze 
rozwiązanie problemu.

 Dostęp do ogólnoeuropejskiej sieci autoryzowanych serwisów IVECO

 Ważna do 12 miesięcy

 Specjalna linia telefoniczna czynna przez całą dobę i wszystkie dni w roku

 Wielojęzyczne telefoniczne centrum obsługi

Rozwiązania z zakresu finansowania i leasingu

Finansowanie stworzone, aby odpowiadać Twoim potrzebom.
OK TRUCKS i IVECO Capital zapewniają różne rozwiązania ułatwiające dostęp do używanego pojazdu: elastyczny leasing 
operacyjny, rozwiązania z zakresu wynajmu i kredytowania, z możliwością łączenia ich z usługami dodatkowymi, jak 
ubezpieczenie, gwarancja oraz serwis.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o naszych produktach i usługach, skontaktuj się z nami w jednym z centrów OK TRUCKS 
lub odwiedź naszą witrynę internetową WWW.OKTRUCKS.PL

Rozszerzenie gwarancji o maksymalnie 36 miesięcy jest dostępne dla pojazdów  
OK TRUCKS, których wiek nie przekracza 5 lat. Pojazdy te przechodzą specjalne 
kontrole potwierdzające ich jakość i status. Gwarancja obowiązuje w całej Europie  
i obejmuje następujące podzespoły:

 Główne podzespoły układu napędowego 

 Podwozie 

 Kabina i podwozie, włącznie z elementami złącznymi ramy pomocniczej

 Sprzęgło, hamulce, klocki, tarcze hamulcowe, bębny (przetaczanie),  
 okładziny bębna hamulcowego

„Elements” to gwarancja spokoju dzięki gwarantowanej pomocy technicznej w ramach usług 
posprzedażnych, dostępnej dzięki sieci 2000 punktów pomocy drogowej wykonujących 
naprawy przez całą dobę i wszystkie dni w roku pod bezpłatnym numerem 080048326000.

Pomoc techniczna i gwarancja dla pojazdów OK TRUCKS 
Premium i Comfort

„Elements”, dostępny także dla pojazdów używanych IVECO Premium, oferuje szeroką 
gamę spersonalizowanych usług serwisowych. Klient może wybrać zakres serwisu na miarę 
swoich potrzeb biznesowych, mając pewność stałości kosztów:

Przegląd okresowy 
Przeglądy, smarowanie oraz wymiana olejów i płynów zgodnie z podręcznikiem 
serwisowania i napraw.

Układ napędowy 
Naprawy silnika, układu wtryskowego, skrzyni biegów, wału napędowego i osi.

Inne naprawy
Wszystkie niezbędne naprawy poza przeglądami okresowymi i elementami 
zużywającymi się.
Wyjątek: instalacja elektryczna.

Zużycie
Sprzęgło, hamulce, klocki, tarcze hamulcowe, bębny (przetaczanie), okładziny 
bębna hamulcowego.

OK TRUCKS, pełna oferta używanych pojazdów o ponadczasowej niezawodności.
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Zaawansowana łączność i telematyka

IVECO opracowało kompletny zestaw zintegrowanych rozwiązań w celu zwiększenia wydajności, zmniejszenia całkowitego 
kosztu posiadania, kosztu zużycia paliwa oraz emisji CO2.
Jeśli potrzebujesz łatwych do odczytania raportów dotyczących zużycia paliwa i śladu węglowego we flocie, jeśli chcesz 
pomóc swoim kierowcom stale ulepszać ich styl jazdy, MYIVECO Smart Report jest dla Ciebie i Twojego pojazdu  
OK TRUCKS.
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