
DAF MULTISUPORTE

No segmento de transportes, tudo é voltado para maximizar a produtividade e minimizar os custos: o maior lucro 
possível por tonelada/quilômetro transportado.

Suportar a operação dos nossos clientes com o melhor produto, o melhor serviço e a melhor organização é o nosso 
objetivo com o DAF MULTISUPORTE. 

Os contratos de manutenção DAF MULTISUPORTE ajudam a evitar desagradáveis paradas não programadas 
do caminhão, auxiliam no controle dos custos mensais de operação e oferecem uma maior tranquilidade para 
a gestão do negócio dos nossos clientes.

São diversos os benefícios que levam os clientes DAF 
a ter um relacionamento de longo prazo com a empresa 
e Rede de Concessionárias:

• Maior disponibilidade do veículo.

• Melhor controle dos custos operacionais.

• Ferramenta de auxílio no controle do fluxo de caixa.

• Atendimento preferencial nas concessionárias 
(mediante agendamento prévio).

• Auxilia na prevenção de acidentes por falhas mecânicas.

• Crédito pré-aprovado para execução dos serviços, mediante 
análise (consulte política nas Concessionárias DAF).

• Contribui para um melhor preço de revenda do veículo.

• Atendimento em todas as concessionárias DAF no Brasil.

• Eco Drive Training (Treinamento de Motorista).

• DAF ASSISTANCE - 0800 703 3360 
(nos contratos Preventivo e Pleno).

Muito mais que um simples plano de manutenção

a paccar company  driven by quality
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Produtos

Com o pagamento de um valor 
mensal, calculado de acordo com 
a realidade da operação do veículo 
do cliente, o DAF MULTISUPORTE 
ÓLEOS E FILTROS cobre todas 
as trocas de filtros de lubrificantes 
do motor, filtros de combustível, 
óleo do motor, da transmissão 
e do diferencial, já incluso também 
os valores referentes à mão de obra.

O DAF MULTISUPORTE 
PREVENTIVO, além de oferecer 
todas as vantagens do DAF 
MULTISUPORTE ÓLEOS E FILTROS, 
cobre também as manutenções 
preventivas anuais, inclusa a mão 
de obra, troca do óleo do diferencial 
e transmissão e ainda o diagnóstico 
e checklist detalhado do seu DAF. 
A experiência e o conhecimento 
técnico dos nossos mecatrônicos 
detectam sinais de potenciais 
manutenções.

O contrato de MANUTENÇÃO DAF 
MULTISUPORTE PLENO contempla 
as intervenções preventivas e 
corretivas dos Caminhões DAF, 
incluindo componentes do trem 
de força e demais sistemas. 
Também estão inclusos os serviços 
de assistência emergencial em campo 
DAF ASSISTANCE, assim como 
um checklist detalhado. O cliente 
pode personalizar cada contrato, 
incluindo itens específicos de 
acordo com a operação do veículo.

Os contratos de manutenção DAF MULTISUPORTE fornecem ao cliente maior confiabilidade nas manutenções 
a um preço fixo por quilômetro rodado. Você decide o nível de serviço.

Você está sempre informado e seguro da manutenção necessária aos seus Caminhões DAF, com o máximo  
de disponibilidade do veículo. Desta forma, pode se concentrar na atividade-fim do seu negócio. 

A DAF oferece uma ferrramenta importante para a administração e o planejamento da manutenção dos caminhões DAF.

Benefícios

• Controle Financeiro - DAF MULTISUPORTE 
permite custos de manutenção fixos, 
personalizados e previamente acordados, 
conforme a aplicação do cliente.

• Otimização do desempenho do veículo - 
Nossos concessionários dispõem de mecatrônicos 
capacitados na DAF ACADEMY que, junto com as 
Peças Genuínas DAF e TRP mantêm o seu caminhão 
em excelente condição, auxiliando na redução dos 
riscos de paradas inesperadas e consequentes 
custos gerados pelos atrasos.

• Máxima Disponibilidade do Caminhão - 
Levando-se em consideração as suas necessidades 
específicas, conforme configuração do veículo, 
aplicação, fator de carga, implemento, entre outros 
aspectos, criamos um cronograma otimizado de 
manutenção que mais se adequa ao seu negócio.

• DAF Assistance 0800 703 3360 (aplicável nas 
modalidades Preventivo e Pleno) - Na ocorrência 
de uma pane nas estradas, o serviço de assistência 
emergencial da DAF envia uma oficina móvel para 
que o caminhão volte à estrada o mais rápido possível.

Entre em contato com uma Concessionária DAF e solicite um orçamento.
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Suporte ao cliente que vai além
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