Kuljetuskaluston rengashuolto

GoMobile
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Meillä on uusi tapa palvella. GoMobile
tulee rengashuoltokäynnille sinne, missä
kalustosi on. Euromaster tarjoaa rengashuoltopalvelua asiakkaan luona, sovittuna
aikana ja sovitussa paikassa.

Miksi GoMobile?
• Työ tehdään silloin, kun se Sinulle sopii
• Säästämme aikaasi – henkilöstön
työaikaa ei kulu kaluston siirtoihin
• Helppous, kokonaisedullisuus ja
selkeä hinnoittelu
• Polttoaineen säästö
• Ei kaluston ylimääräisiä seisokkeja
• Rengashuollon parempi hallinta –
ennakoivat ja suunnitellut renkaiden
vaihdot ja tieto käytössä olevista renkaista
• Rengasrikkojen minimointi
• Kaluston rengastietojen ajan tasalle
saanti ja pysyminen
• MasterCare-huolenpitojärjestelmä
• Pystymme tuottamaan mobiilisti palvelut
yhtä laadukkaasti ja kattavasti kuin
palvelupisteissäkin

UUSIMAA, VARSINAISSUOMI JA PIRKANMAA
– TEITÄ PALVELEMME JO!
Toiminta laajenee jatkossa
myös muualle Suomeen.
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PALVELUN LAAJUUDEN VALINTA

PALVELUN LAAJUUDEN VALINTA

»» Tehdään yhdessä GoMobile -palvelusopimus
halutulla laajuudella ja nimetään oma
yhteyshenkilö. Sovitaan palvelun toistuva
ajankohta, suorituspaikka ja tiheys

»» Tehdään yhdessä GoMobile -palvelusopimus halutulla laajuudella ja nimetään oma yhteyshenkilö.
Sovitaan palvelun toistuva ajankohta, suorituspaikka ja tiheys

»» Luodaan lisäksi asiakkaan pääsy oman
kaluston tietoihin, tarkastuksiin ja tehtyihin
töihin nettiportaalin kautta

TARKASTUS JA TOIMENPITEET

VALTUUTTAMINEN
»» Määritellään renkaiden vaihtosäännöt

TARKASTUS JA TOIMENPITEET
»» Luodaan kalustokohtainen rengastietokanta
(merkki, koko, uusi / pinnoitettu, urasyvyys,
kulumisen tasaisuus)
»» Tehdään säännölliset urasyvyysmittaukset
sovitun tiheyden mukaisesti
»» Tehdään vaihtosääntöjen mukaiset
toimenpiteet
»» Tarkastetaan ja dokumentoidaan iImanpaineet (lisätään tarvittaessa ohjearvoon)
»» Tarkastetaan asiakkaan kalusto silmämääräisesti ja dokumentoidaan havainnot
»» Kirjataan muut huomiot

SÄÄNNÖLLINEN RAPORTOINTI
»» Sovitun tarkastuskerran jälkeen asiakas saa
yhteenvedon, jossa on ajoneuvokohtaiset
mittaustulokset, listaus vaihtosääntöjen
mukaisista toimenpiteistä, poikkeavat huomiot ja ennuste-ehdotus tulevista vaihtotarpeista

MUU RAPORTOINTI
»» Asiakkaan toiveesta tehdään
• täydellinen kalustoanalyysi ja kalustotarkastusanalyysi
• suunniteltujen tarkastusten luettelo
• ehdotukset tehtävistä töistä
• rengasinventaarion ylläpito
• rengastarkastusraportti

PALVELUAIKA
MA–PE 6–22 | LA 8–18 | SU SOVITTAESSA

»» Luodaan kalustokohtainen rengastietokanta
(merkki, koko, uusi / pinnoitettu, urasyvyys,
kulumisen tasaisuus)
»» Tehdään säännölliset urasyvyysmittaukset
sovitun tiheyden mukaisesti
»» Tehdään renkaiden vaihtosuositus
»» Vaihdetaan sovitut renkaat saatujen
ohjeiden mukaisesti

SÄÄNNÖLLINEN RAPORTOINTI
»» Sovitun tarkastuskerran jälkeen asiakas saa
yhteenvedon, jossa on ajoneuvokohtaiset
mittaustulokset

MUU RAPORTOINTI
»» Asiakkaan toiveesta tehdään
• täydellinen kalustoanalyysi ja kalustotarkastusanalyysi
• suunniteltujen tarkastusten luettelo

PALVELUAIKA MA–PE 8–18 | LA 8–18

Go3
PALVELUN LAAJUUDEN VALINTA
»» Tehdään yhdessä GoMobile -palvelusopimus.
Sopimus mahdollistaa tilaamaan työn haluttuun
paikkaan joko soittamalla tai netin kautta

TOIMENPITEET
»» Euromaster sitoutuu tekemään asiakkaan tarpeen
mukaan renkaanvaihtoja GoMobilen palveluaikojen
puitteissa sovitussa paikassa
»» Asiakas saa listauksen tehdyistä toimenpiteistä
ja poikkeavista huomioista

PALVELUAIKA MA–PE 8–17

KIINNOSTUITKO? KYSY LISÄÄ!
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