CVA DA CAT® FÁCIL MANUTENÇÃO. PRONTO PARA O TRABALHO.

CVA PARA USADO CAT
APRESENTAMOS O CVA PARA USADO CAT.
MANUTENÇÃO DESCOMPLICADA COM ENTREGA DE
PEÇAS, MONITORAMENTO DE MÁQUINAS E SERVIÇO
FLEXÍVEL PRESTADO PELO REVENDEDOR.
Cansado de precisar encontrar peças de última hora para a
sua máquina? Receba peças de manutenção na hora certa,
diretamente na sua porta.
Estressado por problemas com peças não originais? Economize
milhares de reais com Peças Originais Cat®.
Preocupado por sua equipe estar ocupada demais para cuidar da
manutenção? Concentre-se no tempo de atividade com um serviço
flexível prestado pelo revendedor.
Torne a manutenção do seu equipamento tão fácil a ponto de poder
fazê-la pelo celular.

O CVA para Usado Cat combina entrega de
peças, serviço prestado pelo revendedor
(opcional) e insights convenientes sobre a
máquina, como horas de funcionamento,
localização, queima de combustível, códigos de
erro e eventos de manutenção. Tudo em um só
plano para dar suporte à sua máquina usada. É
um ponto de contato único para que a máquina
tenha fácil manutenção e esteja sempre pronta
para o trabalho.

ISSO É UM CVA

ATÉ

50 %

DE AUMENTO DA
VIDA ÚTIL DOS
COMPONENTES COM
FILTROS CAT*

ATÉ

2X

MAIOR DURAÇÃO
OPERACIONAL DO
MOTOR COM
FLUIDOS CAT*

80 %

ATÉ

MENOS CUSTOS POR
HORA COM O INJETOR DE
COMBUSTÍVEL
COM FILTROS CAT*

PRAZOS
Propriedade sem complicações

TUDO
EM

PAGAMENTO MENSAL**
INCLUINDO SEU
EQUIPAMENTO CAT E
O CVA

PRAZOS FLEXÍVEIS1

Este CVA pode ser incluído como parte da prestação mensal da sua máquina;
opções adicionais disponíveis

✓
✓

Peças Originais Cat – entregues na hora certa, onde você estiver
Manutenção com tranquilidade

Fluidos Originais Cat

Recomendado

Mão de obra de revendedor capacitado
A segurança de contar com
revendedores especializados

Opcional

✓

Suporte do revendedor para a configuração do aplicativo da Cat e do My.Cat.Com
Proteção adicional da máquina2

Opcional

✓

Fácil acesso a informações por meio de alertas da máquina e do aplicativo da Cat
Tranquilidade na gestão do
desempenho de máquinas

1
2

1

Inspeções de equipamento

Anual
(aplicativo Cat Inspect)

Gestão de nível de fluidos

Monitoramento de fluidos

CVA com duração padrão de um ano; duração mais longa e recursos de renovação automática disponíveis.
Converse com o seu revendedor sobre a possibilidade

Converse hoje mesmo com o seu revendedor sobre como o CVA para Usado Cat pode ajudar na sua operação.
PARA SABER MAIS, VISITE CAT.COM/CVA-BRASIL
*Dados para testes disponíveis mediante solicitação. **CVAs e financiamentos estão sujeitos a restrições e disponibilidade. Termos e condições adicionais podem
ser aplicáveis. Fale com o seu revendedor Cat para saber mais. © 2021 Caterpillar. Todos os direitos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus
respectivos logotipos, “Caterpillar Yellow” e as identidades visuais “Power Edge” e Cat “Modern Hex”, assim como a identidade corporativa e de produtos aqui
usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

