Tot maximaal 5 jaar garantie
op spuitwerk en constructie
door garantieprocedure.
Door de combinatie van vakmanschap, gebruik van hoogwaardige
materialen en componenten én een zeer strenge kwaliteitscontrole
is Kraker Trailers in staat u als eindgebruiker tot 5 jaar garantie te
verlenen op constructie en spuitwerk.

Samen houden we uw voertuig in topconditie!
Het streven van Kraker Trailers is om voertuigen van topkwaliteit te leveren. Die
kwaliteit komt ook terug in de ondersteuning die Kraker Trailers u biedt tijdens
het gebruik van uw voertuig. Samen met u kunnen we uw oplegger in topconditie
houden. Zo wordt ieder voertuig afgeleverd met een garantie-certificaat. Bij
verkoop van uw oplegger binnen deze periode van 5 jaar blijft het certificaat,
onder voorwaarden gewoon geldig. Zo bent u altijd verzekerd van een optimale
inruilprijs.

Jaarlijkse keuring kan onnodige kosten voorkomen
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Door een jaarlijkse keuring bij een professioneel door Kraker Trailers erkend
service-punt wordt de onderhoudstatus van uw voertuig op uw garantiecertificaat in kaart gebracht. Eventuele aandachtspunten aan uw voertuig worden
met u besproken en/of preventief gerepareerd, dus vóór u door bijvoorbeeld
een versleten onderdeel met onnodig extra hoge reparatiekosten of zelfs
stilstand wordt geconfronteerd. Het resultaat: een maximale bedrijfszekerheid
met minimale onderhoudskosten.

Hoe werkt het
garantiecertificaat?
5 jaar garantie, hoe werkt het?
Door een jaarlijkse keuring brengt Kraker
Trailers de onderhoudstatus van uw voertuig
op uw garantiecertificaat in beeld. Deze keuring vindt plaats bij een professioneel door
Kraker Trailers erkend servicepunt.

Maximale bedrijfszekerheid bij
minimale onderhoudskosten
Deze periodieke keuring maakt het mogelijk
preventief te handelen. In combinatie met
onze bedrijfsfilosofiën Low costs, Longer
life! en Easy to repair wordt op deze wijze
een maximale bedrijfszekerheid bij minimale onderhoudskosten gerealiseerd.
Tevens verlengt u met deze jaarlijkse
keuring de garantie van uw voertuig tot
maximaal 5 jaar.

Een overzicht van de
Kraker Trailers-servicedealers vindt u op :
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Vaartwijk 7
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Nederland
Postbus 200
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Nederland
Tel: + 31 (0)115 56 17 40
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www.krakertrailers.eu/aftersalesservice/servicecentre

