ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

WWW.OKTRUCKS.COM

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
ΕΜΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Οι υπηρεσίες συνδεσιμότητας, που διατίθενται στο Stralis MY2016, παρέχουν
τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου του φορτηγού, επιτρέποντας την αβίαστη και
αποτελεσματική εργασία σας μεγιστοποιώντας τον χρόνο λειτουργίας του οχήματος,
την αποδοτικότητα καυσίμου και το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO).

Εξοικονομήστε χρήματα, βελτιώστε την απόδοσή σας και απλοποιήστε την εργασία σας
επιλέγοντας τις λύσεις που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες σας.

S M A RT PAC K
Αυτό το πακέτο περιλαμβάνεται στα οχήματα μοντέλου Stralis του έτους 2016 με κουτί συνδεσιμότητας.
Σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το όχημα και το
στυλ οδηγού μέσω των ακόλουθων υπηρεσιών:
• SMART REPORT
• IVECO ON CUSTOMER PORTAL
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)
• VEHICLE MONITORING &
REMOTE ASSISTANCE

Π Ρ ΟΣΦ Ο ΡΑ P R E M I U M
Οι υπηρεσίες Premium, εκτός από την παροχή των
πληροφοριών του οχήματός σας, εγγυώνται την
παρακολούθηση των δεδομένων που λαμβάνονται,
φέρνοντάς σας σε επαφή με ειδικούς της IVECO, οι
οποίοι θα σας συμβουλεύσουν για τους καλύτερους
τρόπους αξιολόγησης και χρήσης τους.
Μπορείτε να επιλέξετε τις σπονδυλωτές επιλογές που
θέλετε να προσθέσετε στο πακέτο σας:
• ΟΦΕΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
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SMART PACK

SMART PACK

Ολοκληρωμένη παρακολούθηση των οχημάτων με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται
από ένα σύνολο υπηρεσιών.

IVECO ON CUSTOMER PORTAL
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

SMART REPORT

Μέσω της υπηρεσίας IVECO ON Customer Portal, ο διαχειριστής στόλου μπορεί να παρακολουθεί
την κατανάλωση καυσίμου του οχήματος και το στυλ οδήγησης του οδηγού για τη βελτιστοποίηση της
απόδοσης του στόλου.

Το ενσωματωμένο σύστημα αξιολόγησης στυλ οδήγησης (DSE) δημιουργεί εβδομαδιαίες αναφορές που
αποστέλλονται αυτόματα στον διαχειριστή στόλου, οι οποίες παρέχουν:

Μια σειρά δυνατοτήτων τον βοηθά στην καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων:

• Δεδομένα σχετικά με τις παραμέτρους κατανάλωσης καυσίμου και τη συμπεριφορά του οδηγού που
παρακολουθούνται μέσω του αλγορίθμου DSE

• Δυναμική παρακολούθηση

• Σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών

• Ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα

• Συμβουλές για τη βελτίωση του στυλ οδήγησης για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου και
του οχήματος

• Λεπτομέρειες με δυνατότητα λήψης ανά όχημα/οδηγό

Είναι δυνατή η εμφάνιση τόσο των συνολικών αποτελεσμάτων όλου του στόλου όσο και των λεπτομερειών
κάθε οχήματος για καλύτερη κατανόηση του τρόπου μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου.

• Ειδικός χάρτης οχημάτων ανά αποστολή για τον έλεγχο των διαδρομών

• Ιστορικά δεδομένα για τη διενέργεια συγκρίσεων

• Πίνακας ελέγχου πελατών για παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμου του στόλου
Μάθετε στην ενότητα Marketplace ποιες πρόσθετες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για εσάς.
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SMART PACK

ΠΡΟΣΦΟΡΑ PREMIUM

ΕΦΑΡΜΟΓΗ IVECO ON

Εκτός από τις πληροφορίες του οχήματός σας, επωφελείστε από την παροχή συμβουλών
εμπειρογνωμόνων της IVECO, οι οποίοι θα σας συμβουλεύσουν πώς να βελτιώσετε την
απόδοση και την αποτελεσματικότητα του στόλου σας.

Τα Google Play και App Store παρέχουν στον
διαχειριστή στόλου και στους οδηγούς περισσότερες
πληροφορίες, όπως:

Παρακολούθηση οχημάτων, οδηγών και παραδόσεων Διανομή εντολών αποστολής.
Διατίθεται στο MY2016.

• Βαθμολογία DSE και σύγκριση
• Τάση κατανάλωσης καυσίμου και σύγκριση
• Εκπομπές CO2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΠΑΚΕΤΑ

• Μέση τάση μεικτού συνδυασμένου βάρους (GCW)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΓΕΩΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

• Μέση τάση απόστασης

SILVER

GOLD

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
& ΔΕΛΤΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

• Βαθμολογία δυσκολίας αποστολής

ΩΡΕΣ ΟΔΗΓΟΥ

Η ενότητα κατάταξης οδηγών δείχνει την κατάταξη
των οδηγών του στόλου και παρουσιάζει τους
καλύτερους, μέσους και χειρότερους οδηγούς.
Παρακινήστε τους οδηγούς να είναι οι καλύτεροι!
Το χειρότερο σχέδιο δράσης οδηγού είναι επίσης
διαθέσιμο για να τους βοηθήσει να βελτιώσουν τη
βαθμολογία.

VEHICLE MONITORING &
REMOTE ASSISTANCE
Η συνδεσιμότητα IVECO θα βοηθήσει στη
μεγιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας και
της παραγωγικότητας του οχήματός σας
μέσω μιας προληπτικής προσέγγισης με
το εργαλείο Remote Assistance Service
(Υπηρεσία απομακρυσμένης βοήθειας) για
απομακρυσμένους διαγνωστικούς ελέγχους,
τηλεϋπηρεσίες και over-the-air ενημερώσεις
λογισμικού. Σας βοηθάμε να έχετε περισσότερο
χρόνο στον δρόμο με την απομακρυσμένη
παρακολούθηση το οχήματός σας.
Εάν εμφανιστεί μια προειδοποίηση σχετικά με ένα
εξάρτημα, λαμβάνουμε μια ειδοποίηση κωδικού
σφάλματος και οι υπεύθυνοι συνδεσιμότητας θα
σας καλέσουν για να σας συμβουλεύσουν σχετικά
με τον προγραμματισμό στάσης σε συνεργείο για
την απαραίτητη παρέμβαση σέρβις.
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BRONZE

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΟΥ

_

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ \ ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ \
ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

_

_

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

_

_

ΥΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

_

DSE & ΣΥΧΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

_

ΛΗΨΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΟΦΕΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ
• Βελτίωση της ορατότητας των οχημάτων με τη
δυνατότητα του γεωεντοπισμού
• Αύξηση των δυνατοτήτων διαχείρισης στόλου
μέσω πληροφοριών για τις εργάσιμες ημέρες του
οδηγού (χρόνος στον χώρο, στάθμη καυσίμου
και μπαταρίας)
• Διατήρηση της συμμόρφωσης με την καταγραφή
των δραστηριοτήτων του οδηγού (όπως ώρες
ανάπαυσης και οδήγησης) και τη λήψη του
απομακρυσμένου ταχογράφου

• Αμφίδρομη ανταλλαγή μηνυμάτων
• Λήψη προηγμένων αναφορών παρακολούθησης
ολόκληρου του στόλου και μεμονωμένων οδηγών
• Σύνδεση της ομάδας σας
• Λήψη συβουλών από ειδικούς σχετικά με τους
τρόπους βελτίωσης τηνς απόδοσης του στόλου
σας και της ασφάλειας των οδηγών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Ο σύμβουλος TCO της IVECO θα επικοινωνεί μαζί σας ανά τρίμηνο για να σας παρέχει συμβουλές κατ’
ιδίαν και για τους τρόπους μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου, με βάση την ανάλυση των τεχνικών
παραμέτρων που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, όπως πίεση ελαστικών, συμπεριφορά οδηγού (DSE,
ρελαντί, ταχύτητα, σύστημα ελέγχου πορείας), δυσλειτουργίες του οχήματος ή, κατά περίπτωση, το τρακτέρ.
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ΛΥΣΕΙΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ IVECO
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ΕΓΓΥΗΣΗ OK TRUCKS
ΑΠΟ ΤΑ ELEMENTS

ΕΓΓΥΗΣΗ OK TRUCKS
ΑΠΟ ΤΑ ELEMENTS

ΤΑΞΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ IVECO

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΚ TRUCKS ΠΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΕΙ
ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΡΒΙΣ

ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

Με στόχο να προσφέρει στους πελάτες το καλύτερο απ’ όλα, η IVECO δημιούργησε τα ELEMENTS:
ένα ευρύ φάσμα εξατομικευμένων πακέτων υπηρεσιών, σχεδιασμένο ώστε να διατηρεί το όχημά
σας σε κίνηση.

Μπορείτε να επιλέξετε τα καλύτερα επίπεδα εξυπηρέτησης ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας,
γνωρίζοντας ότι τα συναφή έξοδα είναι σταθερά και προβλέψιμα.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΞΤΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΦΘΟΡΕΣ

_

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ

Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΣΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΤΑ ELEMENTS

ΕΞΤΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ

Τα Elements είναι μια εξειδικευμένη υπηρεσία υψηλής ποιότητας, η οποία στοχεύει στη διασφάλιση
μεγάλης διάρκειας ζωής για κάθε όχημα σε όλους τους τομείς. Η IVECO φροντίζει για το OK TRUCKS
όχημά σας μέσω προσαρμοσμένης προσφοράς εγγύησης, συνδυάζοντας τα στοιχεία που ταιριάζουν
καλύτερα στις ανάγκες σας.
Συνδυάστε οποιαδήποτε στοιχεία για να δημιουργήσετε το δικό σας προσαρμοσμένο πακέτο εγγύησης
OK TRUCKS!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Συντήρηση
- Λίπανση
- Αλλαγές λαδιού και
υγρού σύμφωνα
με το εγχειρίδιο
επισκευής και
συντήρησης
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ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ

- Κινητήρας
- Σύστημα ψεκασμού
καυσίμου
- Κιβώτιο ταχυτήτων
- Επισκευές κεντρικού
άξονα και αξόνων

ΕΞΤΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ

- Εξαρτήματα που δεν
καλύπτονται ήδη από
το στοιχείο
συστήματος
μετάδοσης κίνησης
π.χ. ηλεκτρολογικό
σύστημα

ΦΘΟΡΕΣ

- Συμπλέκτης
- Τακάκια φρένων
- Δίσκοι φρένων
- Τύμπανα φρένων
- Επενδύσεις φρένων
για τύμπανα φρένων

_

_
+ ATS*

* Κάλυψη προαιρετικής υπηρεσίας Xtended-Life + ATS:
Προστασία συστήματος μετάδοσης κίνησης + ATS
(Σύστημα μετεπεξεργασίας = επεξήγηση στα Ελληνικά)

Διατίθενται υπηρεσίες συντήρησης ως αποκλειστική σύμβαση (S-Life) ή σε συνδυασμό με εκτεταμένο
σύστημα μετάδοσης κίνησης (M-Life) με βάση τη ζήτηση των πελατών για οχήματα της σειράς Stralis.
επικοινωνηστε με τον συνεργατη OK TRUCKS αναφορας σας για να επιλεξετε το τελειο συμβολαιο,
προσαρμοσμενο στην επιχειρηματικη σας δραστηριοτητα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Ελέγξτε τον πίνακα καλύψεων για να μάθετε τι περιλαμβάνεται σε κάθε πακέτο.
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

3XL

XTRA
XTENDED
LIFE

XTENDED
LIFE

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΣΎΣΤΗΜΑ
ΠΈΔΗΣΗΣ

Πλήρες συγκρότημα αντλίας νερού

Σιαγόνες και τακάκια φρένων

Αντλία λαδιού

Δίσκος φρένου

Κυλινδροκεφαλή και παρέμβυσμα

Τύμπανο

Εκκεντροφόρος άξονας

ΣΥΜΠΛΈΚΤΗΣ

Βαλβίδες και έδρες βαλβίδων

ΔΥΝΑΜΟΔΌΤΗΣ

Μοχλοί κίνησης και ζύγωθρα

Πλάκα πίεσης συμπλέκτη

_

_

_

_

_

_

_
_

Δυναμοδότης σε Multipower

_
_
_
_

Πείροι και δακτύλιοι
ΠΛΑΊΣΙΟ/
Φυλλοειδές ελατήριο
ΑΝΆΡΤΗΣΗ/ΤΙΜΌΝΙ
Αισθητήρες αερανάρτησης και βαλβίδες οριζοντίωσης

Σφόνδυλος
Αντλία έγχυσης

Αεροκώδων

Ελεγκτής χρονισμού έγχυσης

Αμορτισέρ (πλαίσιο)

_
_
_
_
_

Ανάρτηση με φυλλοειδή ελατήρια

Εγχυτήρες

_

Έδρανα

Περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων

Βίδες ασφάλισης, κολάρα, σφιγκτήρες, σύνδεσμοι

Γρανάζια

Σιλανσιέ
ΕΞΆΤΜΙΣΗ

Έδρανα αξόνων

Σύστημα AdBlue
Σωλήνας εξάτμισης

Περόνες και ράβδοι επιλογέα

Βαλβίδα AdBlue

Έδρανα

Βραχίονες και σταθεροποίηση συστήματος εξάτμισης

_

Μονάδες Ηλεκτρονικού Ελέγχου

Συγχρονιστές

_

Ηλεκτρικά μοτέρ (ρυθμιστής παραθύρου, καθρέπτες)

Μονάδες Ηλεκτρονικού Ελέγχου

ΆΛΛΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Υδραυλικό σύστημα επιβράδυνσης

_

Εξοπλισμός θέρμανσης και κλιματισμού

_

Πρόσθετο σύστημα θέρμανσης

_

Σύνδεσμοι και ιμάντες

Άξονας μετάδοσης κίνησης

_

Ταμπλό οργάνων

Ομοκινητικός σύνδεσμος

_

Εύκαμπτοι σωλήνες και αγωγοί

Κεντρικό έδρανο

Ψυγείο και αγωγοί

Ηλεκτρονικός επιβραδυντής

Γκάζι/πεντάλ γκαζιού

_
_
_

Αμορτισέρ καμπίνας

Άξονες κίνησης

_

Συμπιεστής αέρα

Περίβλημα διαφορικού

_

Αντλία καυσίμου
ΆΛΛΑ
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Πινιόν και κωνικό γρανάζι
Γρανάζια διαφορικού
Έδρανα
Ημιαξόνια

_

Πολλαπλή εξαγωγής

_

Δυναμό/Μίζα
Εναλλάκτης θερμότητας/Ψυγείο νερού/Ψυγείο
λαδιού/Ψυγείο αέρα
Ταχογράφος

_
_
_

Μοχλός αλλαγής ταχυτήτων

Μονάδα μεταφοράς ροπής

Στεγανοποιητικό περιβλήματος

Μειωτήρες πλευρικών γραναζιών

Πέδη καυσαερίων κινητήρα
Τακτική συντήρηση του οχήματος σύμφωνα με τα
χρονοδιαγράμματα σέρβις που εκδίδονται από την IVECO (M)

Μπροστινοί άξονες

_

Εγκάρσια και πλευρικά μέλη

Πλήμνη και ρουλεμάν ανεμιστήρα
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Κύριος κύλινδρος σερβομηχανισμού / συμπλέκτη

_
_

Σύνδεσμοι

Χιτώνια κυλίνδρων

ΆΞΟΝΕΣ

_

Αντλία συστήματος διεύθυνσης και ηλεκτρονική μονάδα
ελέγχου

Έμβολα και δακτύλιοι εμβόλων

ΜΕΤΆΔΟΣΗ
ΚΊΝΗΣΗΣ

_

Βαλβίδα πέδης
Σωλήνες πέδης

_

ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

XTENDED
LIFE
_

_

Δαγκάνα δισκόφρενου

Στροβιλοσυμπιεστής

ΚΙΒΏΤΙΟ
ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ

XTRA
XTENDED
LIFE

Κύλινδρος φρένων

Στροφαλοφόρος άξονας, κύρια ρουλεμάν και ρουλεμάν με
πείρο, γρανάζια χρονισμού

ΣΎΣΤΗΜΑ
ΨΕΚΑΣΜΟΎ
ΚΑΥΣΊΜΟΥ

3XL

Μονάδα στεγνωτήρα

Συγκρότημα κινητήρα

ΚΙΝΗΤΉΡΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

_
_

_

Διατίθενται υπηρεσίες συντήρησης ως αποκλειστική σύμβαση (S-Life) ή σε συνδυασμό με εκτεταμένο σύστημα μετάδοσης κίνησης
(M-Life) με βάση τη ζήτηση των πελατών για οχήματα της σειράς Stralis.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΠΟΤΕ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΛΥΨΗ

Η IVECO ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ

Τα πακέτα έχουν εξατομικευτεί περαιτέρω με συγκεκριμένες πρόσθετες καλύψεις ώστε
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες σας.
3XL

XTRA
XTENDED
LIFE

XTENDED
LIFE

ANS 24

+

+

+

ΡΥΜΟΎΛΚΗΣΗ

+

+

+

ΝΟΜΙΚΈΣ ΕΠΙΘΕΩΡΉΣΕΙΣ

_

_

_

+

+

+

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ

_

_

_

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΩΤΩΝ

_

_

_

ΕΛΑΣΤΙΚΆ

_

_

_

ΟΝΟΜΑΣΊΑ

ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ

Οι πρόσθετες καλύψεις ισχύουν για οχήματα της σειράς Stralis.

Η IVECO σας προσφέρει πλήρη ψυχική ηρεμία, με αποκλειστικό δίκτυο υποστήριξης
μετά την πώληση και πάνω από 2000 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ευρώπη: μια
ομάδα επαγγελματιών που εργάζονται 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα για
να σας παρέχουν την υποστήριξη που χρειάζεστε, όποτε και όπου τη χρειάζεστε.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΠΆΝΤΑ ΈΤΟΙΜΟΙ, ΌΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΊΣΚΕΣΤΕ
Βοήθεια IVECO χωρίς διακοπή, 24 ώρες την ημέρα, 7
ημέρες την εβδομάδα. Η IVECO είναι πάντοτε διαθέσιμη
για να διατηρεί την επιχείρησή σας σε λειτουργία.
Μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία Assistance
Non-Stop της IVECO με τρεις τρόπους:
• Με ένα απλό τηλεφώνημα
• Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα
IVECO Non Stop

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΈΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΌΣ ΣΑΣ
Τα γνήσια ανταλλακτικά IVECO, σε συνδυασμό με τις επαγγελματικές δεξιότητες των τεχνικών της
IVECO, είναι οι μεγαλύτεροι σύμμαχοί σας στη διατήρηση της παραγωγικότητας της επιχείρησής σας.
Στην πραγματικότητα, μόνο τα γνήσια ανταλλακτικά της
IVECO εξασφαλίζουν:
• Ποιότητα και αξιοπιστία πιστοποιημένες από την IVECO
• Εγγύηση έως 36 μήνες χωρίς περιορισμό των
διανυθέντων χιλιομέτρων*
• Παράδοση εντός 24 ωρών οποιουδήποτε ανταλλακτικού
σε οποιαδήποτε χώρα, οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας
• Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών έως 10 χρόνια μετά τη
διακοπή παραγωγής του οχήματος
*Οι όροι της εγγύησης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα

ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΊ ΜΑΣ, ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ ΣΑΣ
Οι τεχνικοί της IVECO είναι πάντα έτοιμοι να φροντίζουν το όχημά σας, με την απαράμιλλη ικανότητα
και πείρα που έχουν αποκτήσει από την καθημερινή εργασία σε οχήματα IVECO.
Χρησιμοποιούν τα ίδια διαγνωστικά όργανα της IVECO με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή
των οχημάτων. Χάρη στις τηλεϋπηρεσίες, το E.A.S.Y. και τα παρελκόμενά του, οι εργασίες απομακρυσμένης
βοήθειας μπορούν να εκτελούνται με απόλυτη αποτελεσματικότητα.
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WWW.OKTRUCKS.COM

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ. Η IVECO ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΟ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

