
service 360

intelligent service  
för smarta fordon
Service 360 ger dig möjligheten att anpassa ditt serviceavtal utifrån 
vad ditt fordon behöver. Med hjälp av ständig uppkoppling och digitala 
analyser anpassas din service efter hur just ditt fordon används. 
Dessutom får du nu en ännu större möjlighet att skräddarsy ditt 
serviceavtal utifrån dina unika förutsättningar. 

OPTIMERAT UNDERHÅLL 
Genom kontinuerlig avläsning av 
data från våra Scania-fordon skapar 
vi skräddarsydda underhållsplaner 
anpassat utifrån varje fordons 
individuella behov. I underhåll av 
chassi ingår de grundläggande 
delarna i samtliga avtal och utöver 
detta finns tillval där du kan välja 
underhållsmoment som passar ditt 
fordon och din verksamhet. 

STÄNDIG MONITORERING
Varje Scania som tillverkas är 
full av smart teknik, avancerade 
sensorer och trådlösa möjligheter 
för uppkoppling. Tack vare detta kan 
vi hämta data från fordonen för att 
läsa av i vilket skick de är i. Med vårt 
mest intelligenta och heltäckande 
serviceavtal ProCare monitoreras 
fordonens hälsostatus och vi kan 
på så sätt se när förebyggande 
komponentutbyten behöver göras. 
Detta intelligenta serviceavtal ger dig 
stor trygghet och mer tid på vägen.

vi skapar framtiden



Skräddarsydd service 
på fordonens villkor 
Med Service 360 erbjuder vi flera olika serviceavtal för att alla fordon ska få den bästa 
servicen utifrån dess förutsättningar. Samtliga avtal bygger på en smart uppkoppling som 
gör att underhåll och reparation förläggs utifrån data från just ditt fordon. Läs mer om våra 
erbjudanden Start, Drive, Cruise och ProCare här.

Scania bedriver en aktiv produktutveckling och produktförbättring. Scania förbehåller sig därför rätten att utan föregående 
meddelande genomföra ändringar av konstruktioner, specifikationer, produkter, tjänster och annan information. Till följd 
av nationella lagar eller EU-lagstiftning kan det också hända att vissa produkter och tjänster inte finns på alla marknader. 
Ytterligare information om detta kan du få från din lokala återförsäljare eller på www.scania.se

Scania Sverige AB
Kungens kurvaleden 3B
Box 900, 127 29 Stockholm
+46 10 706 60 00 scania.se

Start är ett avtal för dig som vill ha ett regelbundet och 
professionellt underhåll av din lastbil, ditt släp eller efterfordon. 
Med detta serviceavtal får du ett grundläggande underhåll 
och har möjlighet att välja tillägg som passar dig och ditt 
fordon. Tillsammans med våra serviceexperter bygger du din 
underhållsplan. Ett avtal som ger dig grundläggande trygghet 
och hög tillgänglighet.

Med Drive får du förutom underhåll av ditt fordon även 
reparation av slitageskador på drivlinan. Med detta avtal kan 
du maximera din tid på vägen tack vare Max24 som ger dig en 
extra trygghet då vi garanterar att ditt fordon är körklart inom 
24 timmar vid oplanerade driftstopp. Ett avtal som ger dig 
grundläggande trygghet och kontroll.

StarT Drive

Cruise ger dig ett avtal som täcker både reparation och 
underhåll av ditt fordon till en fast kostnad. Med detta avtal 
får du den bästa möjliga servicen då den optimeras efter data 
från ditt fordon. Cruise innehåller även Max24, vilket innebär 
att vi garanterar att ditt fordon är körklart inom 24 timmar 
vid oplanerade driftstopp. Ett avtal som ger dig trygghet och 
kontroll på ekonomin med fasta kostnader.

Med ProCare får du ett bekymmersfritt serviceavtal med 
reparation och underhåll samt monitorering av ditt fordons 
hälsostatus. Vi analyserar ständigt din lastbil, håller koll på 
när förebyggande komponentutbyten behöver göras och 
kontaktar dig om vi misstänker ett kommande stillestånd. Vi 
garanterar självklart att ditt fordon är körklart inom 24 timmar 
vid oplanerade driftstopp. Ett avtal som ger dig största möjliga 
trygghet med Scanias expertis inom heltäckande service.

Cruise procare

Skanna QR-koden  
för att läsa mer om  
våra serviceavtal.

  Tillval
Utöver de delar som ingår i service-
avtalen finns en mängd tillval för att  
du ska kunna anpassa din service  
efter vad just ditt fordon behöver. 

Fleet-avtal
För dig som har en större flotta erbjuder 
vi även Fleet-avtal i tre olika former. Även 
dessa med flera tillval för att skräddarsy 
underhåll och service efter just din 
verksamhets förutsättningar.

Håll dig uppdaterad genom att besöka 
scania.se/service360 eller prata med 
din närmaste Scania-återförsäljare.

Vad ingår i avtalen?

Optimerad underhållsplan chassi
I alla avtal ingår grundläggande underhåll som  
styrs av smart uppkoppling. Det finns även flera 
tillval för att anpassa underhållet för just ditt fordon.

Förebyggande komponentutbyten

Reparation av chassi

Max24

Reparation av drivlina
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Monitorering av hälsostatus

  Flera tillval
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Start ProCareCruiseDrive
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