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De voordelen 
van Full-
service 
van Toyota
Uw bedrijf draaiende houden

Runt u een bedrijf met intensieve 
materiaalverwerking en een heftruckvloot met 
aanzienlijke gebruiksuren? Dan kunt u het zich 
absoluut niet veroorloven dat uw machines 
stil komen te staan.

Eventuele problemen moeten direct worden 
opgelost. Met ons Full-servicepakket hoeft 
u zich daar geen zorgen over te maken. 
U kunt uw pakket zelfs aanpassen, 
bijvoorbeeld door te kiezen voor een technicus 
op locatie of voor de optie inclusief banden.

http://www.toyota-forklifts.eu


Hoe houdt onze 
Full-serviceuw bedrijf 
draaiende?

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

De voordelen van Full-service:

Veiligheid
Gevaarlijke of potentieel 
gevaarlijke defecten worden 
opgespoord
-
Uw bestuurders werken 
in een veilige omgeving, 
met een kleiner risico op 
ongevallen
-
Bovendien hoeft u zich 
geen zorgen te maken of 
u wel voldoet aan wettelijke 
vereisten met betrekking tot 
verzekering en veiligheid

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
Uw heftrucks bereiken 
hun maximale 
performanceniveau 
en verhogen daarmee 
de productiviteit
-
Geen zorgen meer over 
stilstaande heftrucks 
dankzij een gegarandeerde 
responstijd
-
Professionele dekking bij 
defecten; vervangende 
heftruck beschikbaar
-
Technici op locatie 
beschikbaar als optie

Risicobeperking
Beperk het risico op 
ongevallen door defecte 
machines
-
Dankzij een gedegen 
financieel overzicht weet 
u welke vaste kosten 
u kunt verwachten; u komt 
niet voor verrassingen 
te staan en hebt geen 
administratiekosten
-
Het onderhoud wordt 
voor u ingepland, zodat 
u geen enkele preventieve 
onderhoudsbeurt mist 
en altijd voldoet aan 
de garantievereisten

Bij het onderhoud aan uw 
heftrucks wordt uitsluitend 
gewerkt met originele 
Toyota-reserveonderdelen
-
Geen defecten meer als 
gevolg van slijtage
-
Uw heftrucks hebben een 
langere levensduur en een 
hogere doorverkoopwaarde
-
Onze service wordt 
voortdurend geoptimaliseerd 
op basis van uw feedback

Kwaliteit

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

