Onderhoudscontract

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.

Wat kost het?

Scania Onderhoudscontract:
Uw wagenpark in topconditie!

Een Scania Onderhoudscontract is altijd
maatwerk. Een truck die vooral lange
afstanden rijdt, wordt immers anders belast
dan een truck voor distributievervoer.
Wel bent u verzekerd van scherpe tarieven.
U sluit op een internationale trekker al
een Scania Onderhoudscontract af vanaf
€125,- per maand.*

Uw Scania moet zo lang mogelijk meegaan. Dat begrijpen wij maar al te goed. Tegelijkertijd wilt u grip
op uw bedrijfskosten én moet u op uw truck kunnen bouwen. Die zekerheden krijgt u met het Scania
Onderhoudscontract. Want de beste truck verdient de beste service.
Met het afsluiten van een Scania Onderhoudscontract weet u dat uw truck vakkundig en volgens fabrieks
voorschrift wordt onderhouden. Het is de perfecte manier om bij hoge kilometerstanden de inzetbaarheid
van uw Scania hoog te houden. Reken op originele kwaliteitsonderdelen en de expertise van hoog opgeleide
Scania-technici die alle details van uw truck kennen. En dat alles zonder onverwachte kosten.

De voordelen
op een rij
•	Onderhoud naar keuze bij elke
Scania-dealer
•	Proactief onderhoud op basis van
maximale inzetbaarheid
•	Online Fleet management Services
inbegrepen in elk nieuw contract
•	Service volgens Scania richtlijn
verricht door hoog opgeleide
monteurs
•	Gebruik van onderdelen en oliën
van premium kwaliteit met als doel:
Brandstofbesparing
•	Tachograaf- en snelheidsbegrenzer
controles
•	Geclusterd onderhoud van de
volledige combinatie met inbegrip
van de wettelijke keuringen
•	Afhalen/terugbrengen of personen
wagen op dag van onderhoud
•	Flexibele facturatie aangepast aan
uw wensen
•	Hoge restwaarde
•	Mobiliteitsvergoeding**
•	Periodieke bijsturing van het
contract mogelijk op basis van
gebruiksmonitoring
•	Alle software updates van de aandrijf
lijn uitgevoerd volgens Scania richtlijn

Meer dan alleen olie verversen!
Voor Scania komt er bij goed onderhoud veel meer kijken dan olie verversen en filters vervangen.
Wij weten wat uw truck nodig heeft en stellen tijdens een onderhoudsbeurt een diagnose van alle
onderhoudspunten en meldingscodes. Onze focus ligt daarbij niet op zo min mogelijk onderhoud, maar
op maximale inzetbaarheid van uw truck. Een benadering die na 1.000.000 kilometer een wereld van
verschil maakt. Daarbij is het plannen van onderhoudsbeurten niet langer uw initiatief, maar dat van
ons. Samen bepalen we het ideale moment. Zodat de gemaakte afspraak naadloos aansluit bij uw eigen
planning voor mensen en materieel.

Geen stilstand tussen twee beurten
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 zodat u het voertuig
tot de volgende onderhoudsbeurt probleemloos kunt inzetten. Wij adviseren u zelfs de mogelijkheid
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 No Time!

Zelf doen of uitbesteden?
Met een Scania Onderhoudscontract bent u flexibel in uw keuzes. Heeft u bijvoorbeeld een eigen werkplaats?
Dan kunt u eventuele reparaties zelf uitvoeren, terwijl u toch verzekerd blijft van alle voordelen van het Scania
Onderhoudscontract. Is er tussentijds onverhoopt toch een reparatie nodig? Dan kunt u gewoon bij elke
Scania-vestiging in de Benelux terecht.

Meer weten?
Benieuwd naar de mogelijkheden van
het Scania Onderhoudscontract voor uw
bedrijf? Neem dan contact op met uw
Scania-dealer.

Flexibel factureren en online consulteren

SP 1053544

Zelfs de facturatie stemmen we af op uw wensen. Maandelijks een bedrag betalen is de standaard, maar
het kan ook per kwartaal of per jaar. Facturatie op basis van effectief gebruik omdat u het grootste deel
van uw inzet realiseert in een bepaald gedeelte van het jaar? Dan ontvangt u van ons tijdens die periode
ook de factuur. Het kan allemaal voor uw nieuwe Scania!

*Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW,
geldig in 2015 en 2016, gebaseerd op
R410LA4x2MNA – 100.000km –
48 maanden.
**Dual Battery Mobility is één van de
producten binnen het modulaire
Premium Services aanbod.

