MasterCARE
3 Meer mobiliteit
3 Minder kosten
3 Meer veiligheid

IN GOEDE HANDEN
euromaster.nl

MasterCARE:

PAKKET 1 1.

MasterCARE:

PLANNING

PLANNING

In overleg met u maken we afspraken over:
3 de inspectiefrequentie
3 de meest geschikte tijdstippen
3 waar en wanneer het u het beste uitkomt
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Met MasterCARE heeft u online inzicht in de bandenconditie
van uw wagenpark. Op basis van periodieke inspecties
krijgt u van ons gefundeerd advies over hoe u kosten kunt
verlagen, stilstand tot een minimum kunt beperken en
de veiligheid kunt verhogen. MasterCARE geeft u de juiste
informatie om uw wagenpark in topconditie te brengen en
te houden.

Analyse en digitale vastlegging
van aanwezige voertuigen met alle
banddetails:
3 registratie bandmerk, maat, type en
levensfase
3 meten profieldiepte
3 visuele controle op beschadigingen
3 visuele controle ventielen
7 spanningscontrole + correctie
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Door middel van MasterCARE reduceert Euromaster uw stilstand
aanzienlijk. De daling in stilstand kan oplopen tot 50%. Natuurlijk
voeren uw Euromaster specialisten de inspecties voor u uit waar
en wanneer het u uitkomt, dus geen onnodige stilstand door
inspecties.

In overleg met u frequent bijwerken
nieuwe instroom en uitstroom voertuigen:
3 anticiperen op bandenbeleid
3 afstemmen besparingsmogelijkheden
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MINDER KOSTEN

3 samenvatting geïnspecteerde
voertuigen
3 analyse per voertuigtype en locatie
3 urgente werkzaamheden
3 overige aandachtspunten
3 inspectiedetails per voertuig
3 niet geziene voertuigen
7 verwachte vervanging
7 verwachte herprofileringen
7 observaties & statussen
7 waarde onder voertuigen in MM
7 top 10 meest kostbare voertuigen
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Online inzage of op afgesproken
frequentie per email:
3 wagenparkanalyse m.b.t. bandenbeheer,
merkenbeleid
3 wagenparkinspectie evaluatie
3 wagenparkinspectie kalender
7 onbeperkte toegang tot historische
vloot- en inspectiegegevens
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Wat levert
MasterCARE u op?

Met preventieve
controles en
deskundig advies,
nemen wij u vele
zorgen uit handen
en bent u volledig
op de hoogte.

Bespaar op brandstof dankzij altijd de juiste bandenspanning.
Repareer als het nog kan, vervang als het moet en herprofileer
en vernieuw zonodig. Benut het profiel optimaal en rij meer
kilometers. Minder stilstand en minder kosten door bandenpech.

MEER VEILIGHEID
Proactieve inspecties borgen de kwaliteit van uw banden; wel
zo veilig voor uw chauffeurs. Bovendien voldoen uw banden
hierdoor altijd aan de door u gestelde eisen.

www.euromaster.nl/zakelijk
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Inzicht
3	Actuele conditie van

de banden in het wagenpark
3	Heldere rapportages van

inspecties per voertuig/band
3	Wanneer vervanging

noodzakelijk is
3	Historisch overzicht per

voertuig en band

Gemak
3	De banden in uw wagenpark

voldoen op tijd aan
alle afgesproken eisen
3	Eenvoudig te gebruiken

online tool
3	Wij servicen waar u wenst op

elke locatie
3	Ondersteuning en advies van

experts

Goed voorbereid
3	Minder stilstand door

bandenpech
3	Altijd inzicht in toekomstig

bandenverbruik
3	Effectieve beheersing van

prestaties van de banden
3	Planning van toekomstige

kosten

Wilt u meer weten over MasterCARE of één van onze
vele andere mogelijkheden voor uw wagenpark?
Kijk op www.euromaster.nl/zakelijk of neem contact op met uw dichtstbijzijnde
vestiging of accountmanager. Zij gaan samen met u aan de slag voor een oplossing die het
beste past bij uw situatie en waarmee u uw mobiliteit vergroot.

