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OK TRUCKS,  
o gamă completă de vehicule rulate 
din cele mai renumite mărci, 
garantate de IVECO şi însoţite de 
oferte complete de servicii şi soluţii
pentru afaceri.

OK TRUCKS oferă o gamă amplă de produse pentru clienţii interesaţi de un autovehicul 
de ocazie sigur, fiabil şi garantat de IVECO.

OK TRUCKS este prezent în peste 20 de ţări. O echipă profesionistă se află la dispoziţia clienţilor 
noştri şi le oferă asistenţă în alegerea celui mai potrivit camion rulat, în funcţie de specificul afacerii
acestora, pentru a obţine cel mai bun raport calitate-preţ.

O instituţie independentă efectuează o serie de controale şi inspecţii asupra autovehiculelor noastre. 
În funcţie de caracteristicile acestora, precum vechimea, kilometrajul, întreţinerea şi reparaţiile, 
autovehiculele sunt clasificate în categorii – Premium, Comfort şi Standard – pentru a satisface în 
mod optim necesităţile clienţilor.

Prezenţa digitală este una dintre caracteristicile definitorii ale mărcii. Clienţii pot găsi exemple 
reprezentative de autovehicule OK TRUCKS, precum şi soluţii pentru service, campanii şi oferte 
speciale pe site-ul nostru WWW.OKTRUCKS.RO
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REŢEAUA OK TRUCKS PRODUSELE NOASTRE

Autovehiculele rulate pe care le oferim sunt supuse unor serii de controale şi inspecţii, pentru a garanta cele mai sigure 
condiţii de funcţionare ale următoarelor componente:

 Elemente interioare

 Sisteme electrice şi electronice

 Cabină / Caroserie

 Şasiu

 Sistem de frânare

 Motor

 Sistem de alimentare

 Cutie de viteze / Cutie de transfer

 Ambreiaj

 Sistem de răcire

 Sistem de încălzire / Aer condiţionat

 Carosare / Sistem hidraulic

 Curăţate exterior şi interior

 Inspecţie tehnică efectuată

 Documentaţie vehicul completă

 Stare normală de funcţionare

Alternativa  
perfectă.

STANDARD

 Vehicule cu vechime maximă 6 ani

 Curăţate exterior şi interior

 Profil anvelope cel puţin 3 mm

 Inspecţii tehnică şi legală efectuate

 Documentaţie completă  
a vehiculului, conform legii

 Stare normală de funcţionare

 Garanţie producător 
(La cerere)

Perfect  
tehnic.

 Rulaj redus

 Vehicule cu vechime  
maximă 4 ani

 Curăţate exterior şi interior

 Profil anvelope cel puţin 6 mm

 Inspecţii-tehnică şi legală- 
efectuate

 Documentaţie completă  
a vehiculului, conform legii

 Garanţie producător

 Vehicul recondiţionat complet

Excelenţă  
garantată.
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Centre  
şi parteneri locali 
OK TRUCKS este prezent în peste 20 de 
ţări prin centrele proprii, un departament 
de export şi reţeaua locală de parteneri, 
care este permanent în curs de extindere, 
pentru a răspunde în mod mai eficient 
necesităţilor clienţilor noştri din diferite 
regiuni.

Scanează QR-codul cu telefonul tău mobil 
şi descoperă rețeaua OK TRUCKS

În funcţie de caracteristicile lor specifice, acestea sunt clasificate în 3 categorii, pentru a răspunde în mod optim 
necesităţilor clienţilor noştri:



SERVICIILE NOASTRE

OK TRUCKS Mobility Care

Mobility Care este un serviciu complet de asistenţă în caz de avarie dedicat tuturor 
autovehiculelor rulate OK TRUCKS, cu acoperire la nivel european, pentru a asigura rezolvarea 
problemelor cât mai curând posibil.
În cazul unei avarii, serviciul Mobility Care asigură asistenţă pentru toate autovehiculele  
de rulate care nu fac obiectul altor servicii OK TRUCKS (ELEMENTS sau garanţia IVECO):

 Acoperire în întreaga Europă prin intermediul reţelei specializate de servicii  
 post-vânzare

 Valabilitate de până la 3 ani

 Număr dedicat pentru servicii de asistenţă disponibil 24/24, 7/7

 Call center în mai multe limbi

Soluţii financiare şi de leasing

Servicii financiare concepute pentru a vă sta la dispoziţie.
OK TRUCKS vă oferă diferite soluţii pentru a vă facilita accesul la autovehiculul rulat dorit: soluţii flexibile de leasing 
financiar si operaţional, închiriere şi finanţare, cu posibilitatea de a le combina cu servicii suplimentare precum asigurare
Casco, asigurare împotriva incendiilor şi a furtului.

Pentru mai multe informaţii despre produsele şi serviciile noastre, vă rugăm să ne contactaţi la centrele OK TRUCKS  
sau să vizitaţi site-ul nostru WWW.OKTRUCKS.RO

O extindere a garanţiei de până la 36 luni este disponibilă pentru autovehiculele OK TRUCKS vechi de maximum 5 ani. 
Aceste autovehicule sunt supuse unor controale specifice de certificare a calităţii şi stării în care se află. Garanţia este 
valabilă în întreaga Europă şi acoperă:

 Componentele principale ale grupului motopropulsor 

 Şasiu 

 Cabină , inclusiv elemente de prindere pentru rama şasiului

 Ambreiaj, frână, plăcuţe de frână, discuri de frână, tamburi de frână, garnituri de etanşare pentru tamburii de frână

ELEMENTS vă asigură liniştea unei garanţii pentru asistenţă post-vânzare cu 2000 de puncte 
de asistenţă în Europa, disponibile 24/24 şi 7/7 la numărul gratuit 080048326000.

Asistenţă şi garanţie pentru autovehiculele OK TRUCKS 
Premium şi Comfort

Disponibil pentru autovehiculele rulate Premium IVECO, ELEMENTS este o gamă amplă 
de servicii de asistenţă personalizate. Clientul are posibilitatea de a alege cele mai potrivite 
niveluri de servicii pentru propria afacere, având certitudinea costurilor fixe:

Întreţinere 
Întreţinere, lubrifiere, schimburi de ulei şi de lichide, în conformitate cu manualul 
de întreţinere şi reparare.

Drive Line 
Reparaţii pentru motor, injecţie, cutie de viteze, arbore cardanic, punte.

Extra Drive Line
Toate reparaţiile necesare, cu excepţia celor de Întreținere şi Uzură.
De ex: sistemul electric.

Uzură
Ambreiaj, frână, plăcuţe de frână, discuri de frână, tamburi de frână, garnituri 
de etanşare pentru tamburii de frână.

OK TRUCKS, o gamă completă de autovehicule rulate fiabile în timp.

6 | 7

Conectivitate avansată şi telematică

IVECO a dezvoltat un set complet de soluții integrate de mărire a eficienței pentru creşterea productivității, reducerea 
TCO, costul combustibilului şi a CO2-ului.
Dacă doriți rapoarte uşor de citit despre consumul de combustibil şi amprenta de CO2 a flotei dvs., dacă doriți să vă ajutați 
şoferii să îşi îmbunătățească constant stilul de conducere, “Raportul meu inteligent” IVECO este soluția pentru dvs. şi 
pentru vehiculul dvs. OK TRUCKS.
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