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TRUCK CARE to kompleksowy wynajem pojazdów użytkowych stworzony z myślą
o biznesie transportowym. Odpowiedź na potrzeby firm, które poszukują wygodnych
i elastycznych rozwiązań.
To nowoczesne rozwiązanie w sektorze TSL, które zapewni bezpieczeństwo każdej działalności transportowej.

Kim jesteśmy?
Specjalizujemy się w kompleksowym
wynajmie pojazdów użytkowych.
TRUCK CARE należy do silnej Grupy finansowej EFL, która jest częścią Credit Agricole S.A., jednej
z największych instytucji finansowych w Europie oraz Credit Agricole Leasing & Factoring S.A., najważniejszego uczestnika sektora leasingu i faktoringu w Europie. To również spółka Grupy DBK, największego w Polsce
dostawcy produktów i usług dla branży TSL.

20

autoryzowanych
serwisów własnych

nowoczesna infrastruktura

SERWISOWA

na terenie całej Polski

25+

lat
doświadczenia

Specjalizujemy się w krótko-, średnio- oraz długoterminowym wynajmie pojazdów użytkowych. Dzięki naszej
ofercie przedsiębiorcy mogą stale korzystać z nowych pojazdów, których eksploatacja jest prosta
i wygodna oraz ogranicza zbędne koszty napraw. Rozbudowana sieć serwisowa zapewnia stały dostęp
do usług naprawczych oferowanych w ramach kontraktu.
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Nasza flota
Jedna z najnowocześniejszych w Polsce,
regularnie serwisowana, zawiera pojazdy
z różnych segmentów i marek.
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Flota TRUCK CARE jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce, liczy już ponad 4500
pojazdów użytkowych z różnych segmentów i marek - ciężarowych, dostawczych,
naczep oraz pojazdów specjalistycznych.
Każdy z nich dostępny w kontrakcie wynajmu zawierającym pełen pakiet usług, począwszy od
finansowania oraz podatku, przez ubezpieczenia, aż po zarządzanie oraz serwis techniczny.

4 500
POJAZDÓW

Samochody dostawcze

Zestawy

Pojazdy ciężarowe

Pojazdy specjalistyczne

Naczepy

Ciągniki siodłowe

Flota pojazdów regularnie serwisowanych i sprawdzanych w autoryzowanych punktach serwisowych,
o różnej ładowności i zastosowaniu pozwala nam błyskawicznie reagować na oczekiwania klienta i wspierać
go w prowadzeniu biznesu.
Ponadto, gdy zaistnieje taka potrzeba, stwarzamy możliwość wynajmu pojazdów adaptowanych do wymagań
klienta – np. wyposażonych w układ hydraulicznego załadunku.
Niezwykle istotną zaletą jest rozbudowana sieć serwisowo-sprzedażowa na terenie całego kraju, w której
pracują przedstawiciele zajmujący się wynajmem.
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Filozofią TRUCK CARE jest kompleksowa obsługa klienta pod jednym dachem.
Naszym klientom dostarczamy szereg produktów i usług, dzięki którym mogą prowadzić efektywny biznes.

Nowoczesna flota pojazdów

Wynajem długokomfortowy

Likwidacja szkód

We TRUCK CARE of your business!
Finansowanie

Wynajem

Zarządzanie flotą

długokomfortowy
Obsługa 24/7

Ubezpieczenie

Rejestracja pojazdów

Obsługa serwisowa na terenie
całego kraju
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TRUCK CARE to kompleksowe, bezpieczne i nowoczesne usługi wynajmu pojazdów
użytkowych, stworzone z myślą o biznesie transportowym.
Oferta wynajmu długo-, średnio- i krótkoterminowego jest odpowiedzią na nagłe zapotrzebowanie również
w firmach z rozbudowaną flotą pojazdów.

Wynajem krótkoterminowy
od 1 do 45 dni
Pojazdy użytkowe z różnych segmentów i marek, regularnie serwisowane i sprawdzane w autoryzowanych
punktach serwisowych - w ofercie wynajmu już od jednego dnia.

Wynajem średnioterminowy

Wynajem

od 2 do 12 miesięcy
Pojazdy użytkowe z różnych segmentów i marek, dostępne od ręki w jednej stałej miesięcznej subskrypcji,
bez dodatkowych opłat, z pełnym pakietem usług dodatkowych.

Wynajem dugoterminowy

Kompleksowe, bezpieczne
i nowoczesne usługi wynajmu
pojazdów użytkowych.

powyżej 12 miesięcy
Pojazdy użytkowe z różnych segmentów i marek, dostępne od ręki w jednej stałej miesięcznej subskrypcji,
bez dodatkowych opłat, z pełnym pakietem usług dodatkowych.

Jakie są korzyści z wynajmu pojazdów?
Oszczędność czasu i środków

Zachowanie zdolności inwestycyjnych

Zarządzasz firmą, pracujesz nad
kolejnymi zleceniami, a w tym czasie my
zajmujemy się Twoją flotą i jej serwisem.
Wynajem aut nigdy nie był tak prosty.

Wynajmując flotę pojazdów,
nie blokujesz własnego kapitału
i nie martwisz się o utratę wartości nabytych
pojazdów. To bezpieczne rozwiązanie,
gdy planujesz w przyszłości nowe inwestycje.

Specjalistyczne doradztwo ze strony
specjalistów TRUCK CARE

Łatwiejsze zarządzanie budżetem firmy

Pomożemy Ci wybrać pojazdy dostosowane do Twoich potrzeb biznesowych.

Gdy korzystasz z wynajmu, Twoje koszty
użytkowania są stałe, zaplanowane i zagwarantowane z wyprzedzeniem w ramach umowy.

Optymalne zarządzanie zleceniami

Obsługa posprzedażna

Wynajem stanowi świetne rozwiązanie
biznesowe przy dynamicznie zmieniającym
się rynku.

Nie ponosisz dodatkowych kosztów
związanych z eksploatacją floty – zapewnienie
serwisu leży po stronie TRUCK CARE.
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Wynajem ciągników siodłowych

Wynajem pojazdów dostawczych
Samochody dostawcze w wynajmie TRUCK CARE to wiele możliwości. Przede wszystkim szeroka oferta
produktowa oraz pełen zakres usług, niezbędnych przy eksploatacji pojazdów dystrybucyjnych.

Furgon

Plandeka / Kurtyna

Skrzynia otwarta

Dysponujemy jedną z największych flot ciągników siodłowych na wynajem w Polsce i Europie. Stawiamy
na najlepsze rozwiązania, dlatego naszym klientom proponujemy sprawdzone marki oraz modele,
które zapewnią obsługę zleceń na najwyższym poziomie.
Dostępne marki:
ciągniki DAF XF,
ciągniki MAN TGX,

Chłodnia / Izoterma

Kontener

ciągniki Mercedes-Benz Actros,

Inne

ciągniki IVECO S-Way oraz S-Way LNG,

W naszej ofercie znajdziesz m. in.:

ciągniki Volvo FH.

Chłodnie, które zapewnią odpowiednie warunki produktom wymagającym przewozu w kontrolowanej
temperaturze.
Furgony/kontenery, które będą idealnym rozwiązaniem do dystrybucji w warunkach miejskich.
Otwarte skrzynie – będą
na warunki atmosferyczne.

najlepszym

rozwiązaniem

w

transporcie

ładunków

odpornych

Oraz wiele innych opcji dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb.

Dostępne w wynajmie:
krótkoterminowym

średnioterminowym

długoterminowym

Wynajem pojazdów specjalistycznych

W tym segmencie proponujemy naszym klientom wynajem pojazdów dostawczych m.in.: IVECO Daily,
MAN TGE, Renault Master, czy Mercedes-Benz Sprinter
Wyposażenie pojazdów dostawczych:
Pojazdy
do zbiórki odpadów

klimatyzacja,
radio cyfrowe MP3 z Bluetooth, USB/AUX,
elektrycznie sterowane szyby,
podgrzewane, elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne,

Oferowane modele gwarantują wysoką użyteczność – zdadzą egzamin podczas zadań komunalnych
w miastach, zapewniając czystość w każdym miejscu. Dla spełnienia najwyższych norm ekologicznych
posiadamy również w ofercie gamę pojazdów zasilanych CNG.

poduszka powietrzna kierowcy,
światła przeciwmgielne przednie,
zdalnie sterowany centralny zamek, alarm, immobiliser.

Nasze śmieciarki oferują zabudowy o pojemności od 7 m³ do 22 m³, zaś hakowce i bramowce charakteryzuje
udźwig od 5 do 30 t.

Dostępne w wynajmie:
średnioterminowym

Pojazdy z urządzeniem
bramowym (bramowce)

Oferta TRUCK CARE uwzględnia wynajem pojazdów komunalnych, które znajdą zastosowanie w każdym
mieście. Dostępne pojazdy zostały przygotowane na podstawie znanych i cenionych modeli samochodów ciężarowych, tj. MERCEDES, VOLVO, MAN, DAF oraz SCANIA.

kierownica z przyciskami do obsługi radia,

krótkoterminowym

Pojazdy z urządzeniem
hakowym (hakowce)

długoterminowym

Dostępne w wynajmie:
długoterminowym
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Wynajem naczep
Stawiamy na kompleksową obsługę klienta z branży transportowej, dlatego w naszej ofercie nie mogło zabraknąć szerokiego wyboru naczep.

Naczepy kurtynowe

Naczepy chłodnie

We TRUCK CARE
of your business!

Naczepy cysterny

Dostępne są najpopularniejsze w transporcie naczepy kurtynowe, naczepy do przewozu w kontrolowanej
temperaturze – chłodnie oraz naczepy specjalistyczne każdego typu – cysterny, silosy, wywrotki i naczepy
podkontenerowe.
W wynajmie TRUCK CARE proponujemy klientom naczepy znanych producentów, z którymi
współpracujemy od lat – m.in. KOEGEL, SCHMITZ, KRONE.
Dostępne w wynajmie:
krótkoterminowym

średnioterminowym

długoterminowym

Wynajem pojazdów ciężarowych
Wśród samochodów ciężarowych na wynajem oferujemy sprawdzone modele do dystrybucji. Stawiamy
na wiodące marki aut ciężarowych takie jak DAF, MAN, IVECO, VOLVO oraz Mercedes Benz – ich modele
charakteryzują się trwałością, dużym komfortem użytkowania dla kierowcy oraz odpowiednią ładownością
przy zachowaniu niskiej masy własnej. Wynajmujemy pojazdy dwu- i trzyosiowe z dowolną zabudową.
W tym segmencie proponujemy naszym klientom wynajem samochodów ciężarowych m.in.: DAF LF,
MAN TGL, Fuso Canter, czy IVECO Eurocargo.
Dostępne w wynajmie:
krótkoterminowym

średnioterminowym

długoterminowym

Wynajem zestawów

Naszą przewagą jest to, że jesteśmy dostawcą wieloproduktowym.
Mamy ten komfort, że jeśli dana marka nie jest w stanie dostarczyć określonego pojazdu, możemy go zastąpić pojazdem innego producenta.

Specjalizujemy się w wynajmie zestawów przestrzennych oraz wyposażonych w systemy do przewozu BDF.
Zestawy kubaturowe to idealne rozwiązanie do transportu ładunków objętościowych, takich jak styropian,
okna czy części samochodowe w specjalnych skrzyniopaletach. Decydując się na systemy BDF, mamy
możliwość transportu różnego typu ładunków bez konieczności wymiany czy rozszerzania floty. Wybór
takiego rozwiązania umożliwia również lepsze wykorzystanie posiadanego sprzętu.

Dzięki temu nasi klienci mają pojazdy dostępne praktycznie od ręki, mogą więc realizować swoje umowy
i zarabiać. Obecnie dysponujemy jedną z najnowocześniejszych i największych flot pojazdów użytkowych
w tej części Europy – to ponad 4500 pojazdów.

Dostępne w wynajmie:

Wszystko to pozwala zabezpieczyć potrzeby naszych klientów, tak by mogli swobodnie
i efektywnie prowadzić swoje biznesy oraz realizować kontrakty.

długoterminowym
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Rozbudowana sieć serwisowa
zapewniająca stały dostęp
do usług naprawczych.

ZIELONY TRUCK CARE

Siłą TRUCK CARE jest rozbudowana sieć serwisowa, dzięki której nasi klienci mają stały
dostęp do usług naprawczych oferowanych w ramach kontraktu.
Działamy na terenie całej Polski – dysponujemy 20 autoryzowanymi serwisami. To nowoczesne obiekty, w których
dokonujemy kompleksowych napraw i zapewniamy dostęp do szerokiego asortymentu części zamiennych.
Ponadto współpracujemy z serwisami na terenie całej Europy, dlatego zapewniamy obsługę wynajętej floty
niezależnie od kierunku, na którym operuje Twoja firma.

Autoryzowana sieć serwisów TRUCK CARE to:
20 serwisów własnych i 5 partnerskich,

Sieć serwisowa

ZWROTY

Gdańsk
Suwałki

Koszalin
Olsztyn
Szczecin

239 stanowisk naprawczych,

Toruń

28 868 m² łącznej powierzchni warsztatowej,
ponad 400 mechaników o różnych specjalizacjach,

Białystok

Bydgoszcz

Niepruszewo

Poznań

Warszawa

autoryzacje DAF, MAN, IVECO, KOEGEL i wiele innych,
usługi blacharsko-lakiernicze,
pełna likwidacja szkód,
rozbudowana sieć sprzedaży części zamiennych,
zdalny monitoring techniczny pojazdów za pomocą
DBK Fleet Management.

Wrocław

Lublin

Opole
Rybnik

Sosnowiec
Ruda
Śląska
Kraków

Pełna diagnostyka i kompleksowe zaplecze blacharsko-lakiernicze
Stacje serwisowe są wyposażone w nowoczesny sprzęt do pełnej diagnostyki oraz kompleksowe zaplecze
blacharsko-lakiernicze. Świadczymy wszelkie usługi blacharskie – od usuwania skutków drobnych stłuczek
po naprawy po poważnych zdarzeniach. Wykonujemy także specjalistyczne usługi w zakresie prostowania ram,
naprawy kabin i regeneracji uszkodzonych podzespołów – piast, zacisków, ram, felg.

Bogaty asortyment części zamiennych
W sieci serwisowej prowadzimy sprzedaż oryginalnych części zamiennych marek DAF, IVECO, MAN, KOEGEL
oraz wysokiej jakości zamienników do wszystkich marek pojazdów ciężarowych, dostawczych, naczep,
przyczep i autobusów.

Błyskawiczna obsługa
Nasze serwisy oferują błyskawiczną obsługę, dzięki czemu pojazdy wracają do pracy w możliwie krótkim
czasie. Klientom zapewniamy komfortowe warunki oczekiwania na naprawę w większości serwisów.
Oferujemy 24-godzinną pomoc drogową wraz z dojazdem samochodów serwisowych do miejsca awarii.

Stacje kontroli pojazdów
Sieć serwisową uzupełniają najnowocześniejsze okręgowe stacje kontroli pojazdów,
w których oprócz przeglądów okresowych wykonujemy analizy i opinie techniczne
dla klientów zewnętrznych.
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Wynajem TRUCK CARE to nie tylko pojazdy i usługi w ramach kontraktu, jak serwis czy
ubezpieczenie. Idziemy krok dalej i oferujemy naszym klientom usługę zarządzania flotą.
Zapewniamy kompleksową obsługę floty firmy – również pojazdów, które nie są objęte
wynajmem TRUCK CARE.
KOMPLEKSOWA OBSUGA FLOTY

Likwidacja szkód

Nadzór nad flotą 24h

Rejestracja pojazdów

Dedykowani doradcy

Zapewniamy kompleksową
obsługę floty firmy.
Zaplanowane przeglądy,
serwis, assistance

Administracja związana
z pojazdami

Monitoring pojazdów
za pomocą
narzędzi telematycznych

Dlaczego warto nam przekazać pod opiekę swoją flotę?
oszczędność czasu, kapitału ludzkiego i środków finansowych,
kompleksowa usługa na jednej fakturze,
komfort prowadzenia biznesu,
możliwość odciążenia procesów operacyjnych pod względem administracji,
możliwość połączenia usługi z wynajmem pojazdów,
więcej czasu na prowadzenie i rozwój biznesu.
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Zwroty pojazdów
Dążymy do uproszczenia procedur
oraz podpowiadamy jak ekonomicznie
eksploatować wynajmowany pojazd.
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Ważnym aspektem wynajmu pojazdów jest ograniczenie kosztów oraz skrócenie
czasu poświęconego przez naszych klientów na zwrot po zakończeniu kontraktu.
Dążymy do uproszczenia procedur oraz podpowiadamy jak ekonomicznie i bezpiecznie
eksploatować wynajmowany pojazd.
W TRUCK CARE stawiamy na jasne i proste warunki współpracy – także w przypadku zwrotu pojazdów.

8 PROSTYCH ZASAD ZWROTU POJAZDÓW

Pojazd powinien być wolny
od wszelkich uszkodzeń
mechanicznych niewynikających
z eksploatacji pojazu.

Pojazd powinien posiadać
kompletne wyposażenie
fabryczne.

Pojazd powinien być czysty
na zewnątrz i wewnątrz.

W pojeździe powinna być ilość
paliwa większa niż 5%.

Wszystkie logotypy
i oznaczenia klienta powinny być tak
usunięte, aby nie było widocznych
śladów na powłoce lakierniczej.

Zwracany pojazd powinien
być wyposażony we
wszystkie dokumenty w stanie
pozwalającym na ich dalsze
wykorzystanie.

Ogumienie pojazdu powinno być
zgodne ze specyfikacją fabryczną
pojazdu, o zużyciu nie większym
niż 50%.

Pojazd powinien być zwrócony
w lokalizacji zdefiniowanej
w umowie najmu.

Zależy nam, aby zwroty odbywały się w bezproblemowy sposób dla naszych klientów, dlatego w dedykowanej broszurze pokazujemy, w jaki sposób powinien prezentować się pojazd, który zostaje zwrócony
po kontrakcie.
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Nieprzypadkowo wiodącym kolorem TRUCK CARE jest zielony. Troska o środowisko
naturalne jest bowiem absolutnym priorytetem – zarówno dla nas, jak i coraz szerszego grona naszych klientów. Odpowiedzialność ta przejawia się nie tylko w codziennych nawykach naszego zespołu, ale również coraz bogatszej ofercie ekologicznych
rozwiązań transportowych.
ZIELONY TRUCK CARE
Z myślą o firmach transportowych szukających sposobów na ograniczenie negatywnego
wpływu na środowisko, do oferty wprowadzamy coraz więcej pojazdów zasilanych
tzw. paliwami alternatywnymi – CNG, LNG, a niebawem energią elektryczną. Przykładem może być
IVECO Daily Hi-Matic Natural Power CNG zasilany gazem ziemnym, który coraz chętniej wybierany
jest przez firmy komunalne, ale również zajmujące się lokalną dystrybucją.
Propozycją dla firm poszukujących ekologicznego pojazdu z gamy najcięższych jest
IVECO S-WAY Natural Power - niezawodna i komfortowa ciężarówka zasilana gazem ziemnym.
To jedyna na rynku ciężarówka LNG oferująca zasięg wynoszący aż 1600 kilometrów.
Nowością w ofercie są dostępne dla pojazdów z floty TRUCK CARE opony bieżnikowane.
Ich produkcja wymaga o 70% mniej ropy oraz wiąże się z aż o 80% niższą emisją CO2 w porównaniu do produkcji opon nowych. Zapewniają one przy tym trwałość i właściwości jezdne
porównywalne do produktów z rynku pierwotnego. Dlatego naszym celem jest systematyczne
zwiększanie dostępności opon bieżnikowanych w ofercie TRUCK CARE.

Daily CNG

S-Way LNG

Opony bieżnikowane
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Zadzwoń! Napisz!
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
+48 660 123 000
kontakt@truckcare.pl
www.truckcare.pl

