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OK TRUCKS, 
повний модельний ряд автомобілів  
з пробігом від найкращих брендів,  
з гарантією від компанії IVECO  
та з комплексною пропозицією 
послуг та бізнес-рішень.

OK TRUCKS пропонує широкий спектр продуктів для клієнтів, яких цікавить 
безпечний, надійний автомобіль з пробігом та гарантією від компанії IVECO. 

Компанія OK TRUCKS присутня у більш ніж 20 країнах. Професійна команда підтримує 
своїх клієнтів у виборі найбільш придатного уживаного вантажного автомобіля 
відповідно до їх сфери застосування, щоб отримати найкращий варіант за свої гроші.

Незалежна організація виконує низку перевірок та інспекцій Ваших автомобілів. Залежно 
від їх характеристик, таких як вік, пробіг та виконаних робіт з передпродажної підготовки, 
автомобілі діляться на три категорії – Premium, Comfort і Standard – щоб якнайкраще 
задовольнити потреби клієнтів.

Присутність в мережі Internet– це одна з ключових основ для бренду. Клієнти можуть знайти 
демонстраційний ряд автомобілів серії OK TRUCKS, а також сервісні рішення, рекламні 
кампанії та спеціальні пропозиції на нашому веб-сайті WWW.OKTRUCKS.COM.UA

ПРО НАС
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Центри  
та регіональні  
партнери 
Компанія OK TRUCKS працює в більш 
ніж 20 країнах зі своїми власними 
центрами, експортним підрозділом 
та локальною мережею партнерів, 
яка розширюється, щоб якнайкраще 
задовольнити клієнтів в різних 
регіонах.

МЕРЕЖА OK TRUCKS НАШІ ПРОДУКТИ

Наші автомобілі з пробігом OK TRUCKS проходять низку перевірок та інспекцій, щоб забезпечити найнадійніші 
умови екплуатації наступних компонентів: 

 Інтер’єр

 Бортове електричне / Електронне обладнання

 Кабіна / Кузов

 Шасі

 Гальмівна система

 Двигун

 Паливна система

 Коробка передач / Роздавальна коробка

 Зчеплення

 Система охолодження

 Обігрів / Кондиціонування повітря

 Кузовні конструкції / Гідравлічна система

 Клінинг екстер’єру та інтер’єру
 Виконання технічної 
експертизи

 Повний комплект 
документації на автомобіль

 Cертифікат відповідності 
транспортного засобу

 Гарантія виробника  
(за запитом)

Зручна  
альтернатива.

STANDARD

 Автомобілі не старше 6 років
 Клінинг екстер’єру та інтер’єру
 Глибина протектора шин 
мінімум 3 мм

 Виконана правова та технічна 
експертиза

 Підтвердженна сервісна 
історія

 Cертифікат відповідності 
транспортного засобу

 Гарантія виробника  
(за запитом)

Технічна  
досконалість.

 Невеликий пробіг
 Автомобілі не старше 4 років
 Клінинг екстер’єру та інтер’єру
 Глибина протектора шин 
мінімум 6 мм

 Виконана правова та технічна 
експертиза

 Підтвердженна сервісна історія
 Гарантія виробника
 Повністю відновлений 
автомобіль

 Cертифікат відповідності 
транспортного засобу

Гарантована  
Неперевершеність.

4 | 5

Скануйте QR-код за допомогою 
свого смартфона щоб відкрити 
точки продажу OK TRUCKS.

Виходячи з конкретних характеристик, вони діляться на три категорії, щоб якнайкраще задовольнити потреби клієнтів:



НАШІ ПОСЛУГИ

ПОСЛУГА MOBILITY CARE ДЛЯ БРЕНДУ OK TRUCKS

Mobility Care – це комплексна послуга з загальноєвропейським покриттям для автомобілів 
з пробігом бренду OK TRUCKS у разі їх поломки щоб забезпечити Вам якнайшвидше 
вирішення проблеми.
У разі поломки, послуга Mobility Care пропонує захист для всіх автомобілів з пробігом, не 
захищених іншими програмами для бренду OK TRUCKS (програмою ELEMENTS або 
гарантією компанії IVECO):

 Обслуговування по всій Європі за допомогою спеціалізованої мережі  
 післяпродажного обслуговування

 Термін дії до 3 років.

 Спеціальний номер для отримання цілодобової/допомоги 7 днів на тиждень

 Багатомовний центр обробки викликів

Фінансові та лізингові рішення

Фінансування, орієнтоване на Вас.
Підрозділи OK TRUCKS та IVECO Capital надають Вам різні рішення для полегшення обрання автомобіля з пробігом: 
гнучкі послуги з оперативного лізингу, оренди та фінансування з можливістю комбінувати їх з додатковими послугами, 
такими як страхування КАСКО, страхування від пожежі та крадіжки.

За додатковою інформацією про наші продукти та послуги звертайтесь до нас в наших центрах OK TRUCKS або завітайте 
на наш веб-сайт WWW.OKTRUCKS.COM.UA

Можливо продовження гарантії до 12 місяців для автомобілів бренду OK TRUCKS не старше 5 років. Ці автомобілі 
проходять певні перевіріки для підтвердження їх якості та стану. Гарантія дійсна у всій Європі та включає в себе наступне:

 Основні компоненти силової лінії 

 Ходова частина 

 Кабіна та шасі, включаючи кріпильні елементи підрамника

 Зчеплення, гальма, колодки, гальмівні диски, барабани (розточування), ущільнення для гальмівних барабанів

Користуючись програмою ELEMENTS ви отримуєте спокій в роботі завдяки 
спеціальному післяпродажному обслуговуванню, що надається в 2000 пунктах 
допомоги в Європі, які працюють 24 години на добу та 7 днів на тиждень, куди 
можна звернутись по безкоштовному номеру телефону 080048326000.

Допомога та гарантія для автомобілів бренду OK TRUCKS 
категорії Premium і Comfort

Також для автомобілів з пробігом IVECO категорії Premium пропонується програма 
ELEMENTS, яка представляє собою широкий спектр персоналізованих послуг з 
надання допомоги. Клієнт має можливість вибрати рівні обслуговування, які більше 
підходять для його бізнесу, та бути впевненим у фіксованих витратах:

Технічне обслуговування 
Технічне обслуговування, змащування, заміну мастил і рідин відповідно 
до інструкції з технічного обслуговування та ремонту.

Силова лінія 
Ремонти двигуна, інжекційної системи, коробки передач, карданного 
валу, моста.

Повна гарантія
Всі необхідні ремонти за винятком технічного обслуговування  
та елементів зносу.  
Наприклад: електрична система.

Зношувані деталі
Зчеплення, гальмо, колодки, гальмівні диски, барабани (розточування), 
ущільнення для гальмівних барабанів.

OK TRUCKS, повнофункціональна пропозиція автомобілів з пробігом, які зберігають 
надійність впродовж тривалого часу.
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