serviCE

optifleet

serviCE

OPTIFlEet

optifleet

Wij adviseren Renault Trucks Oils.

5 MAANDEN
abonnement

Bij iedere bestelling van een Renault Trucks Euro
VI voertuig uit het lange afstand, zware bouw en
bouw** gamma voor 31 december 2013, krijgt u 5
maanden Optifleet cadeau! *
Probeer Optifleet 5 maanden gratis om uw
bedrijfskosten te verlagen en profiteer dagelijks
van de voordelen: geolokalisatie, monitoring van
het verbruik van uw Renault Trucks voertuigen,
monitoring van de werktijden van uw chauffeurs.

* afhankelijk van de omstandigheden
** DTI 11 & DTI 13
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CADEAU

*

renault-trucks.nl

Verhoog
de rentabiliteit
van uw wagenpark

VERHOOG DE RENTABILITEIT
VAN UW WAGENPARK
Renault Trucks biedt u Optifleet: de kant en
klare oplossing voor wagenparkbeheer om u
dagelijks te begeleiden en uw exploitatiekosten
te verlagen. U kunt uw activiteiten in
real-time beheren en houdt uw belangrijkste
kostenposten onder controle.
Alle Renault Trucks Euro VI voertuigen uit
het lange afstand, zware bouw en bouw**
gamma, zijn standaard vooraf uitgerust. De
modules Map, Check en Drive kunnen zonder
installatiekosten worden geactiveerd.

INVESTERING
BINNEN 3 MAANDEN
TERUG VERDIEND

DE 4
OPTIFLEET-MODULES
REAL TIME
GEOLOKALISATIE
VAN UW VOERTUIGEN

5 MAANDEN ABONNEMENT CADEAU*
Profiteer nú van het introductie aanbod!

MAP - VOOR GEOLOKALISATIE VAN UW WAGENPARK
 weet in real time alles over uw voertuigen: rijsnelheid,
U
plaats, richting, naam van de chauffeur en status van de
chauffeurskaart.
U kunt de trajectgeschiedenis van uw voertuigen analyseren.
 kunt uw ritten optimaliseren om onnodige kilometers te
U
voorkomen.

BRANDSTOFBESPARING
CHECK - Voor het monitoren van het verbruik van uw
voertuigen
 kunt de technische gegevens per voertuig en per chauffeur
U
op afstand in de gaten houden: brandstofverbruik, verbruik in
groene zone, percentage tijd met stationair toerental, aantal
remmingen.
Let op grote schommelingen van het brandstofpeil in de tank.
U kunt uw milieubalans opmaken (koolstofdioxide, NOx, etc.).

OP AFSTAND
DOWNLOADEN VAN
GEGEVENS

DRIVE - Voor het naleven van de regels
 kunt de rij- en rusttijden in real time in de gaten houden
U
conform de regelgeving (Europese regelgeving 561/2006).
 kunt de gegevens van het geheugen van de tachograaf en
U
de chauffeurskaart op afstand programmeren en ophalen.

BESPARING TOT € 5000
PER
VOERTUIG
PER JAAR

De inschrijving is per maand en opzeggen is
op ieder moment mogelijk. Communicatie in
heel Europa is onbeperkt.
Inclusief training.

OP AFSTAND UPLOADEN
VAN LEVERINGSADRES
IN UW
INGEBOUWDE
NAVIGATIESYSTEEM

LINK - Voor het begeleiden van uw chauffeurs
U kunt per e-mail met uw chauffeurs communiceren.
 aadpleeg zijn werktijden en het voertuiglogboek in de
R
cabine.

Bij iedere bestelling van een Renault Trucks Euro VI voertuig uit het lange afstand, zware bouw en bouw**
gamma, voor 31 december 2013.
*Activering van de modules Map, Check, Drive.
Bij iedere bestelling van een voertuig uit het lange afstand, zware bouw en bouw gamma** voor 31 december 2013, biedt Renault Trucks 5 maanden Optifleet
gratis aan, inclusief de modules CHECK (technische gegevens), MAP (geolokalisatie) en DRIVE (monitoring van de werktijden). Ieder verzoek tot aanmelding van
het voertuig na 30 juni 2014 valt buiten de actieperiode. Het voertuig wordt ten vroegste 15 dagen na levering bij de dealer aangemeld op het Optifleet-portaal.
De klant besluit aan het eind van de proeftijd van vijf maanden om al dan niet een Optifleet-servicecontract af te sluiten. Als de klant zijn besluit niet voor die tijd
genomen heeft, heeft Renault Trucks het recht om de service stop te zetten.
Als de service gedurende de eerste 3 maanden na aanmelding van het voertuig niet wordt gebruikt, heeft Renault Trucks het recht de toegang tot deze service
stop te zetten, zelfs als de actieperiode nog niet afgelopen is.
**DTI 11 & DTI 13

