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УСЛУГИ, КОИТО СТИГАТ ПО-ДАЛЕЧЕ

В транспортния бизнес, всичко е насочено към максимално увеличаване на производителността и 
намаляване на разходите -  възможно най-висока печалба на тон/километър.

DAF MultiSupport и неговите нови гаранционни пакети Warranty Plus са в основата на разширената 
програма DAF Repair & Maintenance, създадена да предложи услуга, която защитава от неприятни 
изненади, осигурява контрол на месечните разходи и дава спокойствие на бизнеса.

Всичко това в подкрепа на най-доброто бизнес решение, с най-добрия продукт, най-добрите услуги и най-
добрата организация зад него.	

DAF MULTISUPPORT УСЛУГИ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Пакетите DAF MultiSupport Warranty Plus се предоставят за период до 3 години, като отлично 
се съчетават с останалите DAF MultiSupport услуги, с продължителност до 8 години. Заедно те 
предоставят най-доброто решение според конкретните нужди на клиента.
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• Описание Multisupport Care +

 Дейности по обслужване на автомобила с части и консумативи, съгласно схема за обслужване на завода производител;
 Проверки по задължителен проверовъчен лист на ДАФ, както и:

	 	 o Проверка налягането на гумите и общо състояние;	

	 	 o Проверка нива на флуиди – ниво на течност за чистачки, ниво на

       спирачна течност и др.;

	 	 o Проверка функционалност на печка, климатик, осветление;

	 	 o Отточване конденз въздушна система;

	 	 o Проверка състояние ремъци и ролки и подмяна, ако е необходимо и др.;

	 	 o Проверка и смяна на чистачки;

•	Описание Multisupport Full Care

Пълно съдействие при ремонтни дейности на превозното средство:

 Ремонтни дейности и/или подмяна на части на превозното средство, включително Drive line,  non-drive line и 
нормално износващи се части, които са необходими за доброто състояние на превозното средство;

 Ремонтни дейности и/или смяна на всички допълнения поставени производствено на превозното
средство, доколкото изрично не са изключени;

 Аварийна помощ:	

	 	 o Разликата между допълнителните разходи за ремонтни дейности извършени
       от наетия дилър в рамките на NTS/ITS процедурата, съотносими с нормалните
       разходи на същите ремонтни дейности, извършени от местния дилър;

	 	 o Всякакви изискуеми допълнителни разходи за труд и части;

	 	 o Пътните разходи на обслужващото превозно средство;

	 	 o Разходи за повикване;

	 	 o Разходи за теглене на превозното средство до местонахождението на дилъра
       за максимално разстояние от 100 км;
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