
De voordelen 
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serviceovere-
enkomsten

www.toyota-forklifts.eu

Uw bedrijf draaiende houden

Bij de aanschaf van een vorkheftruck wilt 
u er zeker van zijn dat deze 100% van de 
tijd inzetbaar is. Gelukkig kunt u op ons 
vertrouwen voor regelmatig onderhoud 
aan uw trucks en voor snelle reparaties 
in het geval van eventuele problemen. 
Maar natuurlijk is niet elk bedrijf hetzelfde.

Daarom bieden we maar liefst zes 
verschillende soorten serviceplannen. 
Kies het plan dat bij u past op basis van uw 
persoonlijke prioriteiten en zakelijke wensen, 
en voeg naar wens extra opties toe aan uw 
overeenkomst (op verzoek via uw lokale 
vertegenwoordiger).

http://www.toyota-forklifts.eu


Wat betekent een Toyota-
serviceovereenkomst voor het 
succes van uw bedrijf?

Ga voor meer informatie over onze services en oplossingen naar 
toyota-forklifts.eu/our-offer of neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger

U kunt kiezen uit zes 
verschillende servicepakketten
voor de behoeften van uw bedrijf.

Veiligheidsinspectie
Preventief onderhoud
Preventief onderhoud inclusief veiligheidsinspectie
Preventief onderhoud+ 
Preventief onderhoud+ inclusief veiligheidsinspectie
Full-service

De voordelen van een serviceovereenkomst met Toyota:

Veiligheid
Bewaak de veiligheid 
door alle geldende 
veiligheidsbepalingen voor 
industriële heftrucks in acht 
te nemen

Milieu
Uw onderhoud wordt 
digitaal gepland en 
uitgevoerd; zo besparen we 
papier en brandstof
-
Onze technici zijn getraind 
in de juiste verwerking van 
gevaarlijke stoffen en afval

Beschikbaarheid
Profiteer van een maximale 
inzetbaarheid en optimale 
productiviteit van uw vloot
-
Ondersteuning is nooit ver 
weg dankzij lokale technici, 
met vaste technici op locatie  
als optie
-
Korte responstijden en 
nooddekking in het geval van 
defecte trucks

Risicobeperking
Geen administratieve 
rompslomp meer: efficiënte 
serviceplanning door Toyota
-
Gemoedsrust dankzij inzicht 
in de kosten en eenvoudige 
budgettering
-
Minimaal risico op defecten 
aan uw trucks

Onze ruim 5000 getrainde 
en gecertificeerde 
onderhoudstechnici 
werken volgens het Toyota 
Service Concept en onze 
kernwaardes
-
U profiteert van een 
optimale rest- en 
doorverkoopwaarde voor uw 
heftrucks dankzij originele 
Toyota-reserveonderdelen
-
Onze service wordt 
voortdurend geoptimaliseerd 
op basis van uw feedback

Kwaliteit

4 m
onderhoudsbeurten 

per jaar

96%
first-time 
 fix ratio

Gegarandeerde
responstijden 

1600+
klantresponses  

elke maand

http://toyota-forklifts.eu/our-offer

