
R&M remonto ir priežiūros sutartis 
Ši sutartis suteikia galimybę už iš anksto 

suderintą kainą atlikti remontą ir techninę 
priežiūrą visose Baltijos šalyse esančiose Scania 
dirbtuvėse. Remonto ir priežiūros sutartis ap
ima beveik visus sunkvežimio komponentus, 
įskaitant besidėvinčias dalis, tokias kaip stab
džių kaladėlės ar sankabos diskai. Pasirašę R&M 
sutartį jūs mokate fiksuotas mėnesines įmokas, 
o įmonės ekonominė veikla tampa pastovesnė. 
Tai leidžia iki minimumo sumažinti neplanuotas 
išlaidas. Sutartis taip pat apima kasmetinius 
vairuotojų mokymus (vairuojant rūpestingam 
vairuotojui tiesioginės išlaidos remontui suma
žėja bent 10 proc.) ir sunkvežimio vilkimą jam 
sugedus kelyje. Pagal poreikį į sutartį galima 
įtraukti antstato, priekabos bei kitos įrangos 
remonto ir techninės priežiūros darbus. 

Neplanuotoms  
išlaidoms suvaldyti – 
techninės priežiūros ir remonto sutartys

Transporto sektoriuje rizika apima neplanuotas remonto išlaidas ir transporto priemonių gedimus. 
Nuo šių netikėtumų galite apsisaugoti pasirinkdami Scania techninės priežiūros ir remonto sutartis. 
Jos padės suplanuoti sunkvežimių priežiūros ir remonto išlaidas, suteiks geresnę veiklos kontrolę, 
palengvins administravimą ir padės išlaikyti aukštą transporto priemonių likutinę vertę. 

naudojimo srities ir darbo pobūdžio (pavyz
džiui, tolimųjų pervežimų sunkvežimiams) arba 
taikomas periodinis priežiūros planas pagal 
transporto priemonės planuojamą metinę ridą 
(pvz., miškovežiams, statybiniams sunkveži
miams ir autobusams). Priežiūros planas suside
da iš skirtingų techninės priežiūros darbų, kurių 
metu ne tik pakeičiami reikalingi eksploataciniai 
skysčiai ir filtrai, bet ir atliekama mazgų patikra, 
gamyklos siūlomas programinės įrangos at
naujinimas (kuris kartais iš esmės gali pagerinti 
pagrindines transporto priemonės funkcijas), 
patikrinimas, ar eisme dalyvaujantis automo
bilis yra techniškai tvarkingas, nekenksmingas 
aplinkai ir saugus.

M Classic sutartis 
Tai techninės priežiūros sutartis, skirta sunk

vežimiams ir autobusams, senesniems nei 
5 metai. Net ir senesnė transporto priemonė 
bus prižiūrima kaip nauja. Kiekvienam sunkve
žimiui atsižvelgiant į jo ridą sudaromas tech
ninės priežiūros grafikas. Priežiūros darbams, 
detalėms ir alyvoms taikomos ženklios 30 proc. 
siekiančios nuolaidos. Sutarties galiojimo metu, 
esant remonto poreikiui, taikoma 25 proc. 
nuolaida darbams ir detalėms. Įprasta sutarties 
trukmė – 2 metai.  •

Techninės priežiūros 
ir remonto sutartys 

padės suplanuoti sunkve-
žimių priežiūros ir remonto 
išlaidas, suteiks geresnę 
veiklos kontrolę, palengvins 
administravimą ir padės 
išlaikyti aukštą transporto 
priemonių likutinę vertę.

  

Techninės priežiūros 
ir remonto sutartys

Vietiniams 
pervežimams:
R&M, M PREMIUM,  
M BASIC

Tarptautiniams 
pervežimams:
M PLUS 

Sunkvežimiams ir au-
tobusams, senesniems 
nei 5 metai:
M CLASSIC

M Plus sutartyje galima nurodyti, kad plani
niai priežiūros darbai būtų atliekami Lietuvoje 
arba Scania tinkle Europoje. Sugedus sutarties 
apimam komponentui, gedimas bus šalinamas 
visame mūsų tinkle Europoje, o vilkimas iki 
artimiausio serviso (net ir užsienyje) klientui 
papildomai nekainuos. 

M Basic sutartis
Scania techninės priežiūros sutartis M Basic 

suteikia galimybę patogiai ir nesudėtingai už iš 
anksto suderintą kainą atlikti naujų ir naudotų 
sunkvežimių ir autobusų reguliarią techninę 
priežiūrą. Kiekvienai transporto priemonei 
sudaromas lankstus techninės priežiūros pla
nas priklausomai nuo transporto priemonės 

M Premium sutartis
Techninės priežiūros ir remonto sutartis 

M Premium užtikrina, kad būtų atlikta visa plani
nė techninė priežiūra bei papildomai atliekami 
transporto priemonės pagrindinių komponentų 
remonto darbai. Transmisijos komponentai, 
valdymo blokai, degalų bei išmetamosios 
sistemos – tai tik dalis komponentų, kuriuos 
apima ši sutartis. Ji galioja visose Baltijos šalyse: 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Sutartį galima 
sudaryti 3–5 metų laikotarpiui. Į sutartį įtraukta 
defektuota transporto priemonės detalė yra 
remontuojama arba keičiama. Jeigu dėl sugedu
sios detalės buvo pažeista kokia nors kita dalis 
ar mazgas, atliekamas ir visų pažeistų detalių 
keitimas arba remontas. Jeigu dėl sutartimi ap
imamos detalės gedimo transporto priemonė 
nėra tinkama važiuoti, Scania kompensuoja 

tiesiogines protingas išlaidas, kurios susijusios 
su transporto priemonės vilkimu į artimiausią 
Scania autorizuotą techninės priežiūros centrą.

M Plus sutartis
Techninės priežiūros ir remonto sutartis 

M Plus užtikrina, kad būtų atlikta visa planinė 
techninė priežiūra bei papildomai atliekami 
transporto priemonės pagrindinių kompo
nentų remonto darbai. Ji suteiks ramybę atlie
kant transporto užduotis tiek užsienyje, tiek 
Lietuvoje.


