UNIWERSALNE
ROZWIĄZANIE PREMIUM
W SEGMENCIE NACZEP CHŁODNICZYCH

premier+ obejmuje:
premier+ oferuje wygodną i ekonomiczną
możliwość najmu światowej klasy chłodniczych
rozwiązań transportowych bez znaczących
bezpośrednich nakładów inwestycyjnych.
Opcja premier+ zapewnia dostęp do wszechstronnego, w pełni zintegrowanego
rozwiązania, jakim jest naczepa chłodnicza – wyposażona w agregat
chłodniczy Thermo King, naczepę jakości premium, pakiet serwisowy
i subskrypcję danych telematycznych. Skonstruowana przez firmę Thermo King
we współpracy z wiodącymi producentami podwozi opcja premier+
udostępnia najnowsze wyposażenie w najbardziej wszechstronny sposób.

Kompletne rozwiązanie
od naczepy chłodniczej po konserwację i naprawę
Konkurencyjna cena
w postaci jednej miesięcznej raty najmu
Doskonała niezawodność
ze wsparciem dealera 24/7

Agregat chłodniczy pomagający wygrywać
To zintegrowane rozwiązanie ułatwia zaspokojenie
potrzeb klientów na najlepsze i najbardziej
niezawodne zabezpieczenie ładunku.
Zastosowania jedno- i wielotemperaturowe
Dopasuj możliwości do potrzeb i wybierz
rozwiązanie jedno- lub wielotemperaturowe.
Najlepsza w klasie naczepa chłodnicza
Firma Thermo King współpracuje z wiodącymi
producentami europejskimi, aby zapewnić
jakość, wszechstronność i niezawodność,
jakich potrzebuje Twoja firma.
Dostosowane do klienta usługi finansowe
Firma Thermo King oferuje elastyczne, dopasowane
rozwiązania finansowe ułatwiające obsługę
w okresie użytecznej żywotności urządzeń.
Łączność i inteligencja w cenie rozwiązania
Urządzenia wyposażono w rozwiązania telematyczne
Thermo King Connected Solutions zapewniające wgląd
w kluczowe parametry robocze – od otwarcia drzwi
naczepy, przez obciążenia osi, do temperatury nastawy.
Doskonałe wsparcie dealera
Pełny serwis i konserwacja agregatu chłodniczego
i naczepy są ujęte w cenie i świadczone przez
naszą najlepszą w swojej klasie sieć dealerów,
24 godziny na dobę, przez cały rok.

Rozwiązania chłodnicze
do naczep premium
w cenie jednej
miesięcznej raty najmu
Dzięki komponentom skonstruowanym
z zachowaniem najwyższych możliwych
standardów można reagować na każdą
pojawiającą się okazję, maksymalizując
czas pracy i wykorzystanie floty.

premier+ zapewnia pakiet serwisowy
i konserwacyjny, obejmujący zarówno
agregat chłodniczy, jak i naczepę, wraz z
pełną ofertą usług pomocy drogowej.
Dzięki temu premier+ zwiększa dostępność
najlepszej na rynku jakości transportu chłodniczego,
wydajności, integralności zabezpieczenia
ładunku. Do tego można dodać dostępne całą
dobę, proaktywne wsparcie oferowane przez
międzynarodową sieć dealerów firmy Thermo King.

Rozwiązania finansowe TK
premier+ oferuje elastyczne, indywidualne
pakiety najmu operacyjnego, dostępne w
cenie miesięcznej raty w ustalonym okresie.
Wystarczy tylko wybrać model cenowy idealny dla
danej firmy i pozostawić nam opiekę nad całym
procesem finansowania.

Decydując się na premier+,
otrzymujesz:
— U
 niwersalne rozwiązanie
z agregatem chłodniczym, naczepą,
umową serwisu i konserwacji oraz
subskrypcją telematyczną

Działaj w warunkach
pełnej widoczności
Oprócz wyboru i elastyczności, to rozwiązanie
w stylu „od zderzaka do zderzaka” łączy w
sobie również inteligencję. Dzięki rozwiązaniom
telematycznym Thermo King Connected Solutions,
obejmującym funkcję Trailer Assists, użytkownik
ma dostęp do wielu danych w czasie rzeczywistym.
Generowane informacje pomagają podnosić
wykorzystanie pojazdów i wydłużyć czas ich pracy
dzięki proaktywnej konserwacji.
Trailer Assist to połączona technologia zwiększająca
możliwości monitorowania pracy pojazdu na
poziomie samej naczepy. Generowane dane
obejmują szeroki wachlarz danych roboczych
i dotyczących konserwacji, od obciążenia
naczepy do pracy opon – w zależności od liczby
zainstalowanych i monitorowanych czujników.

— P
 ełny wybór
obejmujący jedno- i wielotemperaturowe
rozwiązania chłodnicze
— O
 ptymalizację budżetu
dzięki jednej miesięcznej racie najmu
w trakcie ustalonego okresu
— D
 łuższy czas pracy
dzięki wysokiej jakości komponentom
i całodobowemu wsparciu
— P
 ełny proces finansowania
w ramach którego zajmujemy się detalami
— P
 ełny serwis
obejmujący agregat chłodniczy i naczepę

Rozpocznij podróż z premier+
Skontaktuj się z najbliższym
dealerem firmy Thermo King,
aby uzyskać szczegółowe informacje
na temat premier+ oraz dostępnych
produktów i opcji finansowania.

Niezrównany wybór.
Jakość bez kompromisów.
premier+ to uniwersalna naczepa chłodnicza, serwis
i rozwiązania telematyczne dostępne w cenie jednej
miesięcznej raty najmu, zapewniająca elastyczny,
ekonomiczny sposób modernizacji i rozbudowy floty –
bez konieczności dużych inwestycji kapitałowych.

Thermo King to marka firmy Trane Technologies (symbol na giełdzie nowojorskiej NYSE: TT)
jest światowym liderem dostarczającym rozwiązania przeznaczone do zrównoważonej kontroli
temperatury podczas transportu. Od 1938 roku firma Thermo King dostarcza rozwiązania kontroli
temperatury w transporcie do różnych zastosowań, w tym do naczep, nadwozi ciężarówek,
autobusów, sprężonego powietrza, kontenerów morskich i wagonów kolejowych.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy odwiedzić stronę:
europe.thermoking.com
Najbliższego dealera można znaleźć pod adresem:
dealers.thermoking.com
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