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

CVA CONVENIENCE
APRESENTAMOS O CVA CONVENIENCE.
PROPRIEDADE DESCOMPLICADA COM PLANO DE PROTEÇÃO
DE EQUIPAMENTO, PEÇAS E MONITORAMENTO DE
MÁQUINAS.
Cansado de precisar encontrar peças de última hora? Receba-as na
sua porta. Perdendo tempo com reparações confusas? Trabalhe rápido
com instruções claras. Máquinas que não funcionam por causa de
peças ruins? Economize milhares de reais com Peças Originais Cat®.
Fazendo malabarismo para pagar a prestação da máquina e também a
manutenção? Faça tudo pelo celular.
Imagine se pudesse usar o celular para facilitar toda a manutenção
do seu equipamento, e se essa facilidade estivesse incluída na
prestação mensal.

ISSO É UM CVA

ATÉ

50 %

ATÉ

MAIOR DURAÇÃO
OPERACIONAL DO
MOTOR COM
FLUIDOS CAT*

DE AUMENTO DA
VIDA ÚTIL DOS
COMPONENTES COM
FILTROS CAT*

Propriedade sem
complicações

2X

O CVA Convenience faz uso das capacidades
de manutenção da sua empresa e acrescenta
entrega de peças, plano de proteção de
equipamento e eficiências que você mesmo
pode gerenciar como proprietário na palma
da sua mão. É um ponto de contato único
para que a máquina tenha fácil manutenção e
esteja sempre pronta para o trabalho.

80 %

ATÉ

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

PAGAMENTO MENSAL**
INCLUINDO SEU
EQUIPAMENTO CAT E
O CVA

CONVENIENCE

PERFORMANCE

PRAZOS

MAIS DE 2 ANOS1

MAIS DE 2 ANOS1

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Opções de pagamento flexíveis 2*
Renovação do acordo

Fluidos Originais Cat

Recomendado

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

Investigações, diagnósticos e reparos feitos por especialistas com
Peças Originais Cat
Fácil acesso a informações do equipamento por meio de alertas da
máquina, do aplicativo da Cat e do My.Cat.Com

Tranquilidade na gestão do
desempenho de máquinas

1

COMPROMISSO DE VALOR

Peças Originais Cat – entregues na hora certa, onde você estiver 3
Manutenção com
tranquilidade

TUDO
EM

Inspeções
Gestão de nível de fluidos
Monitoramento da máquina

Plano de proteção de
equipamento
para trem de força, sistema
hidráulico e tecnologia 4

Plano de proteção de
equipamento
para trem de força, sistema
hidráulico e tecnologia 4

✓

✓

Anual (Cat Inspect)

Inspeções de manutenção
planejada

Recomendado

✓

✓
✓

Preço baseado na estimativa feita pelo cliente sobre as horas de funcionamento da máquina a cada ano. Renovações anuais com base no uso estimado; o cliente pode cancelar a qualquer momento.
2
Várias opções de pagamento, como financiamento junto com a máquina ou pagamento mediante prestação de serviços. A cobertura do plano de proteção do equipamento é paga por meio de financiamento ou à vista.
3
As peças incluídas podem ser modificadas para adaptação a clientes que desejem peças adicionais com base na sua própria aplicação. Os kits de peças do CVA Convenience podem ser enviados ou entregues ao cliente, ou então
retirados em um local ou caixa de coleta do revendedor.
4
A extensão do plano de proteção de equipamento (EPP) corresponde à extensão do CVA; horas de cobertura com base no uso do cliente; no Brasil, plano de proteção de equipamento apenas para trem de força. A tecnologia abrange
cobertura para tecnologias COMPACT, GRADE, PAYLOAD e LINK, como controles, displays, monitores e peças similares.
1

Converse hoje mesmo com o seu revendedor sobre como o CVA Convenience pode ajudar na sua operação.
CAT.COM/CVA-LA
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.

