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ü	ofertas individuais

ü	mais serviço

ü	menos custos operacionais

KÖGEL ALL-ROUND 

A diretriz corporativa da Kögel "Economy meets Ecology – Because we care" é uma promessa  
de produto. A Kögel apoia todos os clientes com uma competência notável, conhecimentos pro-
fundos do setor e, acima de tudo, produtos duráveis, ecológicos e economicamente sustentáveis.  
 
A Kögel fornece a solução de transporte certa para cada aplicação. Além do veículo, isto inclui 
todos os serviços importantes de valor acrescentado associados - desde a aquisição do veículo 
até à retoma do veículo usado. Como um dos principais fabricantes europeus de reboques,  
a Kögel também oferece financiamento e aluguer de reboques, para além da compra de veí-
culos. O serviço Kögel Telematics fornece informações em tempo real sobre onde e em que 
condições se encontra o reboque. Contratos Full Service e peças de substituição de alta qua-
lidade asseguram o perfeito estado do veículo, também a longo prazo. A Kögel Used apoia a 
comercialização de reboques usados. Isto faz da Kögel o parceiro perfeito para toda a vida útil 
de um veículo.

NOVO



KÖGEL NEW VEHICLES 
Reboques económicos e sustentáveis 

Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
Tel. +49 8285 88 - 0 | Fax +49 8285 88 -17905 | info@koegel.com

NOVO

A KÖGEL SABE FAZER MAIS DO QUE VEÍCULOS  
 

TODOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS COM A AQUISIÇÃO E OPERAÇÃO 
DE VEÍCULOS DE UMA SÓ FONTE! 

Pode encontrar mais informações no nosso website www.koegel.com/....  
Ir para Kögel Parts Shop  parts.koegel.com

KÖGEL FINANCE 
O financiamento preserva a liquidez 

KÖGEL TELEMATICS  
Otimiza o transporte e  
aumenta a sua eficiência económica 

KÖGEL RENT  
Cobertura rápida e sem complicações  
de picos de procura

KÖGEL FULL SERVICE 
Pacote completo sem preocupações e controlo total dos custos 
para qualquer frota de veículos

KÖGEL SERVICE & PARTS 
Serviço de apoio ao cliente competente e simpático, bem como dis-
ponibilidade de peças de substituição 24 horas na Kögel Parts Shop

KÖGEL USED 
Como novos -  
económicos e ecológicos  


