PREMIUM
ALLES-IN-EEN-OPLOSSING
VOOR OPLEGGERKOELING

premier+ biedt een gemakkelijke en kosteneffectieve
manier om transportkoeling van wereldklasse aan te
schaffen, zonder grote investeringen vooraf.
Met premier+ krijgt u toegang tot een volledig geïntegreerde,
alles‑in‑één-oplossing voor gekoelde opleggers, inclusief Thermo Kingkoelunit, hoogwaardige traileropbouw, servicepakket en telematicaabonnement. Gebouwd door Thermo King in samenwerking met
toonaangevende chassisfabrikanten, geeft premier+ u op de
meest flexibele manier toegang tot de nieuwste apparatuur.

Volledige oplossing
van gekoelde oplegger tot
onderhoud en reparatie
Concurrerende prijzen,
gebundeld in één
maandelijks leasetarief
Betrouwbaarheid
met 24/7 dealerondersteuning

premier+ omvat:
Een koelunit die u helpt winnen
Deze geïntegreerde oplossing helpt u te voldoen aan de vraag van
klanten naar de beste, meest betrouwbare belastingsintegriteit.
Toepassingen met één en meerdere temperaturen
Stem de mogelijkheden af op de behoeften van de klant en
kies uit oplossingen met één of meerdere temperaturen.
Beste gekoelde semi-oplegger in zijn klasse
Thermo King werkt samen met toonaangevende
fabrikanten in heel Europa om u de prestaties, flexibiliteit
en betrouwbaarheid te bieden die uw bedrijf nodig heeft.
Financiële services op maat
Thermo King biedt flexibele, op maat gemaakte
financiële oplossingen om de volledige levenscyclus
van uw apparatuur te ondersteunen.
Connectiviteit en intelligentie inbegrepen
Thermo King Connected Solutions zijn inbegrepen
om u essentiële operationele inzichten te geven van deuropeningen en asbelasting tot instelpunt.
Deskundige dealerondersteuning
Volledig onderhoud voor zowel de koelunit en
oplegger zijn inbegrepen en geleverd door onze
beste dealernetwerk in zijn klasse, 24/7/365.

Premium trailer
koeloplossingen voor
één maandelijks leasetarief
Met componenten die volgens de
hoogst mogelijke normen zijn gebouwd,
kunt u inspelen op elke nieuwe kans
en tegelijkertijd de bedrijfstijd en het
wagenparkgebruik maximaliseren.

premier+ levert een service- en onderhoudspakket dat zowel de
koelunit als de oplegger dekt, inclusief uitgebreide pechhulp.
Als resultaat helpt premier+ ervoor te zorgen dat u
toegang heeft tot marktleidende prestaties, efficiëntie,
pull-down en ladingintegriteit op het gebied van
transportkoeling. Hieraan kunt u de 24/7 proactieve
ondersteuning toevoegen die wordt geboden door
het internationale dealernetwerk van Thermo King.

TK Financial Solutions
premier+ biedt flexibele, op maat
gemaakte operationele leasepakketten,
beschikbaar voor een maandelijks tarief
met een vaste looptijd.
Het enige dat u hoeft te doen, is het prijsmodel
te selecteren dat bij uw bedrijf past, zodat
wij het volledige financieringsproces voor u
kunnen regelen.

Handel met volledige
transparantie
Naast keuze en flexibiliteit voegt deze 'bumper-totbumper'-oplossing ook intelligentie toe aan de mix.
Met Thermo King Connected Solutions , inclusief
Trailer Assist, heeft u toegang tot een reeks realtime
telematicagegevens. De gegenereerde inzichten
helpen u het gebruik van voertuigen te transformeren
en de bedrijfstijd te verbeteren door middel van
proactief onderhoud.
Trailer Assist is verbonden technologie die uw
vermogen om voertuigprestaties te monitoren
naar de oplegger zelf uitbreidt. De geproduceerde
gegevens omvatten een reeks operationele en
onderhoudsgegevens, variërend van de belasting
van de oplegger tot de prestaties van de banden,
afhankelijk van het aantal geïnstalleerde en
bewaakte sensoren.

Kies premier+ voor
— A
 lles-in-één-oplossing
met koelunit-, oplegger-,
service- en onderhoudscontract
en telematica-abonnement
— Volledige keuze
inclusief koeloplossingen met één
of meerdere temperatuurzones
— Budgetoptimalisatie
met één maandelijks leasetarief
over een vaste looptijd
— Verbeterde bedrijfstijd
met kwaliteitscomponenten
en 24/7 ondersteuning
— End-to-end financiering
waar wij voor de details zorgen
— Volledige servicedekking
omvat zowel de koelunit als oplegger

Begin uw reis met premier+
Neem contact op met uw
dichtstbijzijnde Thermo Kingdealer voor meer informatie
over premier+ en de beschikbare
product- en financieringsopties.

Ongeëvenaarde keuze.
Compromisloze kwaliteit.
premier+ is een alles-in-één oplossing voor gekoelde
opleggers, service en telematica die beschikbaar is
voor één maandelijks leasetarief, waardoor u een
flexibele, kosteneffectieve manier krijgt om uw
wagenpark te moderniseren en uit te breiden –
zonder grote kapitaalinvesteringen vooraf.

Thermo King - onderdeel van Trane Technologies (NYSE: TT), een mondiale klimaatinnovator - is een
wereldwijde leider in duurzame temperatuurbeheersingsoplossingen voor transport. Thermo King biedt
al sinds 1938 temperatuurbeheersingsoplossingen voor transport voor allerlei toepassingen, waaronder
gebruik in opleggers, vrachtwagencarrosserieën, bussen, luchttransport, scheepscontainers en treinstellen.
Voor verdere informatie
europe.thermoking.com
Vind uw dichtstbijzijnde dealer op
dealers.thermoking.com
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