
DAF MULTISUPPORT

Több mint javítás és 
karbantartás

A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY



A DAF MultiSupport az üzemidő növelése, a költségek kordában tartása, illetve a kockázatok 
csökkentése érdekében javítási és karbantartási szolgáltatáscsomagok széles választékát kínálja. 
Ön dönt a szolgáltatás szintjéről, így lehetősége van a szolgáltatást kiterjeszteni. Rugalmas belföldi 
és külföldi lefedettséget biztosít, ami tökéletesen karbantartott flottát és maximális járműkihasz-
náltságot garantál. Ugyanilyen fontos, hogy Ön teljes mértékben saját üzleti tevékenységére 
összpontosíthat.

Önnek csak vezetnie kell, a többit mi elintézzük 

A DAF-kereskedő átveszi Öntől a karbantartások tervezé-

sének és adminisztrációjának terhét! Alaptevékenységeire 

fókuszálhat abban a biztos tudatban, hogy járműflottája 

mindig tökéletes állapotban lesz. 

Fix kilométerenkénti ár

Rugalmas javítási és karbantartási csomagjaink maximális 

biztonságot nyújtanak rögzített kilométerenkénti áron. Mivel 

teljes fokú ellenőrzést nyújt pénzügyi téren, segít megelőzni 

a váratlan kiadásokat.

Maximális üzemidő

Igényei, járműhasználata és tehergépkocsi-konfiguráci-

ója alapján DAF-márkakereskedője a tevékenységének 

legjobban megfelelő karbantartási ütemtervet biztosítja. 

Váratlan meghibásodások esetén mindig számíthat a DAF 

nemzetközi szervizhálózatára (ITS).

Nagyobb hozzáadott érték

Javítási és karbantartási szolgáltatásaink keretén belül 

a jármű megbízhatóságának fokozása és tehergépkocsi 

viszonteladási értékének javítása érdekében eredeti 

DAF-alkatrészeket használunk.

A vállalkozásra szabott javítási és 
karbantartási szolgáltatások



A DAF MultiSupport Care+ biztosítja a járművei kiváló 

állapotának fenntartásához szükséges összes karbantartási 

szolgáltatást. Segít megelőzni a váratlan üzemi leállásokat, és a 

valós idejű DAF Connect adatokon alapuló, proaktív karbantar-

tás-tervezés segítségével kiváló állapotban tartja a járműveket, 

mindezt vonzó, fi x havi díjért.

A DAF MultiSupport Xtra Care csomaggal biztos lehet 

a kiváló karbantartásban, a magas szintű javításokban és a 

maximális járműkihasználtságban, vállalkozása előremozdítása 

érdekében. A karbantartás mellett a szerződés lefedi járműve 

legköltségesebb alkatrészeit, vagyis a hajtásláncot.

A DAF MultiSupport Flex Care kiváló karbantartási 

szolgáltatásokat biztosít, és lefedi járműve javítását is. További 

kiegészítő szolgáltatások választásával még jobban optimalizál-

hatja a teljes tulajdonlási költséget, mint például a meghibásodási 

segélynyújtás vagy az Uptime Plus.

A DAF MultiSupport Full Care a lehető legátfogóbb 

lefedettséged kínálja, lehetővé téve, hogy teljes mértékben 

alapvető üzleti tevékenységére összpontosítson. Ez a megoldás 

a teherautó minden szervizeléssel kapcsolatos aspektusára 

megoldást kínál, fi x költségekkel és pénzügyi kockázat nélkül. 

A Full Care csomag a legjobb mód az üzemidő növelésére és a 

teljes tulajdonlási költség csökkentésére.

Rugalmas csomagok fi x áron

Több mint 12 500 elégedett 

ügyfél 2001 óta, akiknek jó oka 

volt megbízni bennünk

A DAF MultiSupport segít még 
többet kihozni a fl ottájából. 
Csomagjaink személyre 
 szabott szervizmegoldást 
kínálnak minden járműalkal-
mazás számára, maximálisan 
8 évre terjedően.
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Proaktív 
karbantartás
Gyors és átfogó karbantartással maximalizálja 

az üzemidőt

A DAF R&M szerviztervező kiveszi a munkát a kezéből, 

mivel proaktívan megtervezi járművei karbantartását. 

A márkakereskedő a valós idejű járműadatok alapján 

felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy szervizlátogatást 

ütemezzen, amikor járműve szervizelést igényel. Biztosít-

juk, hogy járművei a lehető legjobb állapotban legyenek, 

miközben Ön a vállalkozása további optimalizálására 

összpontosíthat.

Álljon gyorsabban útra készen
A DAF MultiSupport Uptime Plus az optimális járműteljesítményt ötvözi a DAF nemzetközi szervizhálózata (ITS) által ellátott, 

lehető legátfogóbb autómentő szolgálattal.

Amit az Uptime Plus kínál

• A DAF nemzetközi szervizhálózata (ITS) gondoskodik Önről meghibásodás esetén

•  Gyors, megbízható, napra 24 órás segélyszolgálat a hét minden napján, 

1000 DAF-márkakereskedővel

• A tehergépkocsi 8 órán belül ismét útra kész

- Cserejármű akár 10 napig, amennyiben a lerobbanás javítása hosszabb időt vesz igénybe

-  Pénzügyi kompenzáció akár 10 napra terjedően, a cserejármű alternatívájaként  

- Speciális járművek esetén akár 15 napra terjedően is nyújthatunk pénzügyi 

 kompenzációt

Connected Services 
szolgáltatások
A DAF CONNECT támogatásával

A DAF MultiSupport Connected Services szolgáltatások 

segítségével optimálisan kihasználhatja a járműadatokat 

a költségek csökkentése és a hatékonyság növelése 

érdekében, mivel betekintést nyerhet járművei és jármű-

vezetői teljesítményébe és követelményeibe.

• Használja ki a DAF Connect portál előnyeit.

• Növelje a hatékonyságot a kivételek jelentésével

• Férjen hozzá a járműállapottal kapcsolatos valós idejű 

adatokhoz

• Növelje jármű üzemidejét a járműadatok felhasználá-

sával

UPTIME PLUS



Nyerjen betekintást 
a jármű állapotába
Hagyja, hogy a DAF gondoskodjon járműveiről, 

hogy Ön vállalkozása előremozdítására össz-

pontosíthasson

Értesítjük Önt a fi gyelmet igénylő járműveken végrehajtan-

dó eseményekről. Így nagyobb rálátást nyerhet járművei 

teljesítményébe és eseményeibe, hogy járművei kiváló 

állapotban maradjanak, és növelje fl ottája hatékonyságát.

Országos és nemzetközi lefedettség
Érje el a legmagasabb szintű hatékonyságot azzal, hogy a jármű szervizelését az Önhöz legközelebbi márkakereskedő vég-

zi el, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik. A DAF MultiSupport lehetővé teszi, hogy az összes szervizszolgáltatást egész 

Európában a márkakereskedők végezzék el. Ez maximális rugalmasságot kínál, és biztosítja, hogy zökkenőmentesen 

összehangolja a szolgáltatásokat a tevékenységével.

Tapasztalja meg Ön is az előnyöket

• A szervizmunkálatokat a működési területéhez legközelebbi műhelyben végeztetheti el

• Optimális fl ottakihasználás a hazai és külföldi kereskedők által végzett szervizeknek 

köszönhetően

• Maximális rugalmasság a jármű gondozása során, az Ön által választott országokban.

DAF MultiSupport
Több mint egyszerű javítás és karbantartás

• Teljes pénzügyi kiszámíthatóság

• Magasabb maradványérték

• Gondtalan tulajdonlás

• Idő, munka és pénz megtakarítása

• Maximális üzemidő és optimális járműteljesítmény

•  A márkaszervizek magasan képzett DAF-technikusai 

szakértői tanácsadást, szervízt és támogatást nyújtanak

• Gondtalanul összpontosíthat alapvető üzleti tevékenységére

• Járművei mindig kifogástalan állapotban lesznek 

Csökkentjük a teljes tulajdonlási költségét
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