Full Service Contract

Het belangrijkste onderdeel
van jouw truck.

Het belangrijkste
onderdeel van
jouw truck
Een maximale uptime, daar draait het om.
Want een Scania moet geld opleveren.
Die gedachten delen we allemaal: van de
ontwerpers tot de monteurs en chauffeurs.
Daarom zetten we samen alles op alles om
onze trucks in topconditie te houden. Zodat
ze zelfs onder de zwaarste omstandigheden
optimaal presteren. Kilometer na kilometer,
elke rit opnieuw. We keep you rolling.

Scania Full Service:
Uw wagenpark in topconditie!

Thuis in de
Benelux
Met het Full Service-contract van Scania
heeft u één aanspreekpunt voor alle
onderhoudswerkzaamheden. Maar u
bepaalt vooraf zelf waar u uw truck(s)
laat onderhouden en die vestiging zal
u ook uitnodigen voor alle geplande
werkzaamheden. Daarvoor kunt u terecht
bij al onze vestigingen binnen Scania
Benelux, waar u verzekerd bent van
hetzelfde contract, dezelfde goede service
en dezelfde prijs.

Deskundig onderhoud, snelle reparaties, inzicht in uw bedrijfskosten en maximale inzetbaarheid voor uw
materieel. Met een Full Service-contract van Scania komen die aangename zekerheden samen. U stelt
het service pakket naar eigen inzicht samen. Uw trucks moeten optimaal presteren. Ze moeten gewoon
rijden en geld verdienen. Bij Scania vinden we dan ook dat onderhoud en reparaties zo min mogelijk tijd
moeten kosten. Kies voor ons Full Service-contract, dan houden wij al uw trucks eenvoudig in topconditie.
Zo weet u zeker dat uw Scania lang meegaat. Het bewijs? Een verrassend groot aantal Scania’s die na
meer dan 1.000.000 kilometer nog altijd onder een Service Contract actief zijn!

Full Service van Scania in het kort
•	Onderhoud naar keuze bij elke Scania-dealer
•	Proactief onderhoud op basis van maximale
inzetbaarheid
•	Online Fleet Management services voor elke
nieuwe Scania
•	Service volgens Scania richtlijn verricht door
hoog opgeleide monteurs
•	Gebruik van onderdelen en oliën van premium
kwaliteit met als doel: Brandstofbesparing
•	Afhalen/terugbrengen of personenwagen op
dag van onderhoud

•	Flexibele facturatie aangepast aan uw
wensen
•	Scania Assistance 24/7 met aandacht voor
uw mobiliteit en in de taal van de chauffeur
•	Periodieke bijsturing van het contract
mogelijk op basis van gebruiksmonitoring
•	Mobiliteitsvergoeding*
•	One Stop service voor de gehele combinatie
•	Beheerovereenkomsten aangepast aan uw
wensen

Meer dan een
verzekering tegen
onvoorziene pech
Het Full Service-contract van Scania is niet
alleen een verzekering tegen onvoorziene
pech. Heeft uw truck in binnen- of
buitenland technische ondersteuning
nodig, dan kunt u altijd een beroep doen
op Scania Assistance. 24 uur per dag en
7 dagen per week. Onze medewerkers
stellen - in de taal van de chauffeur - alles
in het werk om truck en chauffeur zo snel
mogelijk weer op weg te helpen.

Het contract is modulair opgebouwd. U bepaalt dus zelf welke diensten van Scania het beste aansluiten
bij uw bedrijfsvoering. Welke keuze u ook maakt; bij Scania bent u verzekerd van de best mogelijke
service voor uw truck.

Geen stilstand tussen twee beurten
Scania Full Service:
al vanaf €275,- per
maand?

Ons ultieme doel is dat uw truck tussen twee servicebeurten niet meer naar de werkplaats hoeft. Onze
monteurs hebben dan ook de opdracht alle werkzaamheden te melden en uit te voeren zodat u het
voertuig tot de volgende onderhoudsbeurt probleemloos kunt inzetten. Wij adviseren u zelfs om onderhoud
en technische inspecties aan de truck en het getrokken materiaal in het contract op te nemen. Daarmee
worden servicebeurten en wettelijke keuringen voor truck, trailer en eventuele accessoires zoveel mogelijk
gestroomlijnd, zodat de gehele combinatie in optimale conditie blijft en binnen het kleinst mogelijke
tijdsbestek. UPTIME in NoTime!

U kunt al een Full Service-contract
afsluiten voor een internationale trekker
vanaf €275,- per maand.**

Onderhoud én reparaties

Meer weten?

SP 1053546

Behalve gepland onderhoud dekt het Scania Full Service-contract ook alle reparaties die voortkomen uit
slijtage door normaal gebruik. U kunt er dus zeker van zijn dat onderdelen als remblokken en -schijven,
ruitenwissers, luchtbalgen, riemen en accu’s tijdig worden vervangen. Binnen het Full Service-contract is
goed onderhoud van uw truck immers ook in ons belang.

Benieuwd naar de mogelijkheden van Full
Service Contract voor uw bedrijf?
Neem dan contact op met uw Scania dealer.
* Dual Battery Mobility is één van de
producten binnen het modulaire
Premium Services aanbod.
**Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW,
geldig voor activatie in 2015 en 2016,
gebaseerd op R410LA4x2MNA
– 100.000km – 48 maanden.

