SERVICE OP MAAT
VAN UW VOERTUIG

ELEMENTS

SERVICE OP MAAT VOOR UW VOERTUIG
ZORGELOOS REIZEN MET IVECO
Om u steeds het beste te kunnen bieden, heeft IVECO Elements in het leven geroepen: een breed
gamma aan op maat gesneden serviceprogramma’s, ontworpen om uw voertuig op de weg te houden.

OP MAAT GESNEDEN SERVICE VOOR UW VOERTUIG
DE EXTREME FLEXIBILITEIT ERVAN MAAKT ELEMENTS ZO
AANTREKKELIJK

Elements bezit de flexibiliteit om elke combinatie van de belangrijkste “elements” te kiezen die het beste
past bij uw business. Combineer om het even welk “element” om uw eigen op maat gesneden service
pakket te creëren!

ONDERHOUD
OMVAT ALLE ONDERHOUD,
DOORSMEREN, VERVERSEN VAN
DE OLIE EN VLOEISTOFFEN EN
VERVANGEN VAN FILTERS
ZOALS VEREIST DOOR DE
HANDLEIDING
“GEBRUIK EN ONDERHOUD”

AANDRIJFLIJN
HERSTELLINGEN AAN DE MOTOR,
INJECTIE, VERSNELLINGSBAK, AANDRIJFAS
EN ACHTERAS

BUITEN AANDRIJFLIJN
ALLE HERSTELLINGEN
BEHALVE MOTOR,INJECTIE,
VERSNELLINGSBAK,AANDRIJFAS EN
ACHTERAS(BV. ELEKTRISCHE INSTALLATIE)

SLIJTDELEN
KOPPELING, REMBLOKKEN, REMSCHIJVEN,
TROMMELS, REMVOERINGEN VOOR
TROMMELREMMEN

OP MAAT GESNEDEN SERVICE
Elements is een gespecialiseerde service van topkwaliteit die bedoeld is om een lange levensduur
voor elk voertuig in alle sectoren te garanderen.
Ontdek op de volgende bladzijden een overzicht van de verschillende Elements serviceprogramma’s,
zowel voor reparatie- en onderhoudscontracten als voor verlengde garanties. Kies uit onze
verschillende pakketten en vul deze naar wens aan met eventuele extra opties. Uw voertuigen op
de weg houden met minimale onderbrekingen voor onderhoud en reparaties is onze prioriteit.
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SERVICE PAKKETTEN OP MAAT
AANBIEDING BESCHIKBARE PAKKETTEN

U kan kiezen voor het servicepakket dat het beste aansluit bij uw business. Dit biedt u zekerheid
en voorkomt vervelende verrassingen. Zo houdt u uw budget perfect onder controle.

REPARTIE- EN ONDERHOUDSCONTRACT
ONDERHOUD

AANDRIJFLIJN

BUITEN
AANDRIJFLIJN

VERLENGDE GARANTIES
AANDRIJFLIJN

SLIJTDELEN

BUITEN
AANDRIJFLIJN

UITSLUITINGEN
Voor gedetailleerde informatie over de dekking, vraag naar de
Algemene Voorwaarden.
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EXTRA DEKKINGEN

FLEXIBELE PERSONALISERING

STA N DA A R D
L EG EN D E
O PT I O N EEL

De pakketten kunnen verder gepersonaliseerd worden met specifieke extra dekkingen om aan
uw behoeften te voldoen.

ANS24 ASSISTANCE
ANS24 AFSLEPEN
ACCU
RUITENWISSERS
TACHOGRAAF IJKEN
BIJVULLEN MOTOROLIE
LAMPJES VERVANGEN
LAADKLEP
KOPPELSCHOTEL
KOPPELSCHOTEL STRALIS TREKKER
VANGMUILKOPPELING
APK >3,5t
APK 3,5t
KEURING ADR
BANDEN
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UW BUSINESSACTIVITEIT STOPT NOOIT
IVECO STAAT ALTIJD VOOR U KLAAR

ASSISTANCE NON-STOP
Snelle en efficiënte oplossingen

Door voor IVECO te kiezen, maakt u een kwalitatieve keuze voor u en uw business.
IVECO biedt u totale gemoedsrust, met een toegewijd after-sales netwerk en meer dan 2000
servicecentra in heel Europa. Een team van ervaren professionals staat dag en nacht klaar om u te
helpen, altijd en overal.
ELEMENTS is één van de belangrijkste diensten binnen het IVECO After-Sales aanbod. Een perfecte
synergie tussen Service, Parts en Netwerk zorgt ervoor dat uw voertuig altijd in topvorm blijft en
de prestaties levert die u verwacht.

IVECO Assistance Non-Stop, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
IVECO is altijd beschikbaar om uw zaak draaiende te houden.
Ons team van 80 medewerkers, die 10 verschillende talen spreken, beantwoordt uw oproep in
minder dan 20 seconden en activeert het dichtstbijzijnde Iveco servicecentrum. Zo kunnen wij u een
snelle en efficiënte oplossing bieden.
IVECO Assistance Non-Stop kan op drie manieren bereikt worden:
• Eenvoudigweg telefonisch
• Met het IVECONNECT telematica-systeem aan boord of DAILY BUSINESS UP
• Met de mobiele app IVECO Non Stop

IVECONNECT

De IVECO Non Stop app kan ook gebruikt worden om vooraf een onderhouds- en
reparatiewerkzaamheid te boeken voor uw voertuig, dus niet enkel in geval van dringende nood.
U kunt het moment en de locatie selecteren (huidige positie, werkplaats of specifiek adres) en de
app zal u een bevestiging van de boeking geven.
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IVECO SERVICE
Onze monteurs, uw partners

GENUINE PARTS
De favoriete onderdelen van uw voertuig

De monteurs van het Iveco servicecentrum staan steeds paraat om voor uw voertuig te zorgen
met een ongeëvenaard vakmanschap. Het zijn specialisten die constant opgeleid worden en die het
gewend zijn om dagelijks aan Iveco voertuigen te werken , waardoor u tijd en geld bespaart.
Ze gebruiken dezelfde IVECO diagnose-instrumenten als diegene waarmee de voertuigen getest
worden.
Dankzij telediensten, E.A.S.Y. en de accessoires ervan, kunnen we een complete en doeltreffende
assistentie op afstand uitvoeren.

Een efficiënt remsysteem, maximale wegligging, goede zichtbaarheid zowel overdag als ‘s nachts,
effectieve filtering van lucht en vloeistoffen - al deze elementen zijn essentieel om de waarde van
uw IVECO op lange termijn te behouden, uzelf te beschermen tegen ongeplande stilstand en de
veiligheid van mensen en goederen te garanderen.
IVECO Genuine parts, in combinatie met de professionaliteit van IVECO monteurs, zijn uw
voornaamste partners in het behouden van de productiviteit van uw business.
Inderdaad, enkel IVECO Genuine Parts levert:
• Kwaliteit en betrouwbaarheid gecertificeerd door IVECO
• Tot 12 maanden garantie zonder beperking op kilometerstand *
• Levering binnen 24u van elk onderdeel in elk land en op elke dag van de week
• Beschikbaarheid van vervangende onderdelen tot 10 jaar na het afbouwen van het model
*Garantievoorwaarden kunnen variëren volgens land
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DE IN DEZE CATALOGUS OPGENOMEN INFORMATIE EN AFBEELDINGEN ZIJN ALLEEN TER INDICATIE. IVECO BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE
HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING COMMERCIËLE OF TECHNISCHE VERANDERINGEN AAN TE BRENGEN.

