
M plus sutartis

Ramybė tarptautiniams pervežėjams

Užtikrina, kad būtų atlikta visa planinė tech- 
ninė priežiūra bei papildomai atliekami trans-
porto priemonės pagrindinių komponentų 
remonto darbai.

Sutartyje galima nurodyti, kad planiniai prie-
žiūros darbai būtų atliekami Lietuvoje arba 
Scania tinkle Europoje. 

 Scania servisų specialistai stebi ir infor-
muoja transporto priemonės savininką apie 
priežiūros poreikį;  

 

M premium sutartis

GALIOJA VISOSE BALTIJOS ŠALYSE

Sutartis jums puikiai tiks, jei verslą vykdote 
Baltijos šalyse. Ji užtikrins, kad bus atlikta 
reikiama techninė priežiūra ir suteikta plati 
transporto priemonės komponentų apsauga. 

Lankstus arba periodinis techninės priežiūros 
planas, priklausomai nuo transporto priemo-
nės paskirties ir darbo pobūdžio. 
 

 Galima įsigyti visiems naujiems sunkveži-
miams ir autobusams;

 Transmisijos komponentai, elektroniniai 
valdymo blokai, degalų bei išmetamosios 
sistemos, starteris, generatorius, tacho-
grafas – tai tik dalis komponentų, kurių  
remontą apima ši sutartis;

 Galioja Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje;

 Sutartį galima sudaryti 3–6 metų 
laikotarpiui;

Techninės priežiūros ir remonto 
sutartis:

 sutartį siūlome pasirašyti naujoms trans-
porto priemonėms su galimybe ją pratęsti;

 viena fiksuota (mėnesinė) įmoka;

 mažesnės finansinės rizikos;

 planiniai techninės priežiūros darbai.

 Sugedus sutarties apimam komponentui, 
gedimas bus šalinamas visame mūsų 
tinkle Europoje, o vilkimas iki artimiausio 
serviso (net ir užsienyje) klientui papildomai 
nekainuos;

 Sutarties laikotarpį galima pasirinkti lanks-
čiai: 1 metų žingsniu, 3–6 metų laikotarpiui 
arba kol bus pasiekta maksimali sutartyje 
nustatyta transporto priemonės rida.

r&M remonto ir priežiūros sutartis

Nr. 1 Scania techninės priežiūros 
ir remonto sutartis

 Leidžia iki minimumo sumažinti nepla-
nuotas išlaidas;

 Itin tinka vietiniam transportui – perveži- 
mų, komunalinei, statybinei ar miško 
technikai;

 Mėnesinis sutarties mokėjimas gali būti  
įtrauktas į lizingo įmokas;

 Transporto priemonės techninė priežiūra 
pirmumo tvarka.

Visiems komponentams

Remonto ir priežiūros sutartis apima beveik 
visus sunkvežimio ar autobuso komponentus, 
įskaitant besidėvinčias dalis, tokias kaip 
stabdžių kaladėlės ar sankabos diskai.

 Ši sutartis suteikia galimybę už iš anksto 
sutartą kainą atlikti remontą ir techninę 
priežiūrą visose Baltijos šalyse esančiose 
Scania dirbtuvėse;

 Pasirašę R&M sutartį jūs mokate fiksuotas 
mėnesines įmokas, o įmonės ekonominė 
veikla tampa pastovesnė;

 Jokios papildomos rizikos – mokate tik už 
nuvažiuotus kilometrus;

 Scania servisų specialistai stebi ir infor-
muoja transporto priemonės savininką apie 
priežiūros poreikį; 

 Sutartis taip pat apima kasmetinius vai-
ruotojų mokymus (vairuojant rūpestingam 
vairuotojui tiesioginės išlaidos remontui 
sumažėja bent 10 proc.);

 Vilkimas į artimiausią Scania autorizuotą 
techninės priežiūros centrą;

 Pagal poreikį į sutartį galima įtraukti ant-
stato, priekabos bei kitos įrangos remonto 
ir techninės priežiūros darbus.

 Fiksuota mėnesinė įmoka, gali būti įtraukta 
kartu su lizingo mokėjimu;

 Vilkimas į artimiausią Scania autorizuotą 
techninės priežiūros centrą;

 Scania servisų specialistai stebi ir informuoja 
transporto priemonės savininką apie 
priežiūros poreikį.

1 TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO SUTARTYS



Planas susideda iš įvairių 
techninės priežiūros darbų,  
kurių metu: 

 pakeičiami reikiami eksploataciniai skysčiai 
     ir filtrai;

 atliekama mazgų patikra;

 sutepami reikiami komponentai;

 atnaujinama gamyklos siūloma programinė 
įranga;

 patikrinama, ar eisme dalyvaujanti trans-
porto priemonė yra techniškai tvarkinga, 
nekenksminga aplinkai ir saugi.

M BASIC sutartis

Techninei sunkvežimių ir autobusų priežiūrai

Suteikia galimybę patogiai ir nesudėtingai 
už iš anksto suderintą kainą atlikti naujų ir 
naudotų sunkvežimių ir autobusų techninę 
priežiūrą.

 Kiekvienai transporto priemonei sudaromas  
techninės priežiūros planas priklausomai 
nuo transporto priemonės naudojimo srities 
ir darbo pobūdžio;

 Scania servisų specialistai stebi ir infor-
muoja transporto priemonės savininką apie 
priežiūros poreikį;

 Techninės priežiūros planas reguliariai 
atnaujinamas ir siunčiamas į transporto 
parko valdymo sistemą;

 Techninė priežiūra planuojama siekiant 
užtikrinti kuo ilgesnius laiko tarpus tarp  
apsilankymų servisuose, šitaip ženkliai 
padidinant transporto priemonės darbo 
laiką.

Lanksti techninė  
priežiūra FLEX

Sudarome lankstų kliento darbo pobūdį ir 
sunkvežimio eksploatacijos sąlygas atitinkantį 
techninės priežiūros grafiką šiukšliavežiams, 
statybinei ar miško technikai, išlieka galimybė 
naudotis ir periodiniais priežiūros planais.

Periodinis prie-
žiūros planas

Lankstus FLEX 
priežiūros planas

S    M    S     L

S – mažesnės apimties techninė priežiūra
M – vidutinės apimties techninė priežiūra
L – didžiausios apimties techninė priežiūra

 

M classic sutartis

sunkvežimiams ir autobusams, senesniems nei 5 metų

Sutartis skirta senesnių transporto priemonių 
techninei priežiūrai.

Priežiūros darbams, detalėms ir alyvoms  
taikomos ženklios 30 proc. siekiančios nuo- 
laidos.

Sutarties galiojimo metu, esant remonto po-
reikiui, taikoma 25 proc. nuolaida darbams ir 
detalėms.

 Net ir senesnė transporto priemonė bus 
prižiūrima kaip nauja;

 Įprasta sutarties trukmė – 2 metai;

 Kiekvienam sunkvežimiui atsižvelgiant 
į jo esamą ir planuojamą nuvažiuoti 
ridą sudaromas individualus techninės 
priežiūros grafikas;

 Vienodo dydžio mėnesinės įmokos už tech-
ninę priežiūrą;

 Informuojame apie artėjančias apžiūras;

 Techninė priežiūra ir remontas atliekamas 
autorizuotuose Scania servisuose Lietuvoje.

Plačiausios apimties komponentų remontas
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