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Tel +358 20 1456 700
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OP Systemillä on myyntikonttoreita ja huolto-
pisteitä kuudella alueella sekä Pohjoismaissa 
sijaitseva suuri keskusvaraosavarasto. 

DANX:illa on yli 100 eri PUDO-pistettä (Pick-
Up Drop-Off). DANX kuljettaa meiltä tilaama-
si varaosan nopeana yötoimituksena perille 
jo seuraavana päivänä ennen klo 7.00*!

OP SYSTEM + DANX  
=

YÖTOIMITUS

VARAOSAT ENNEN KLO  07.00*

* paikallisia poikkeamia voi olla

* paikallisia poikkeamia voi olla
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FASTER THAN EXPRESS



useita etuja, kuten varaosien nopeamman 
saatavuuden ja asentajien työpanoksen te-
hostamisen. Mielestämme asentajan tulisi 
käyttää aikansa rikkoutuneiden koneiden kor-
jaamiseen – ei varaosien noutamiseen ja pa-
lauttamiseen. DANX tekee sen asentajien nuk-
kuessa. Kokemuksemme mukaan asentaja 
voi tehdä päivässä keskimäärin 1–2 asiakas-
käyntiä enemmän, kun palvelukumppanina on 
DANX. Sama koskee toimituksia korjaamoille.

Kun varaosa on käytettävissä heti aamulla, 
työ voidaan aloittaa välittömästi. Yötoimitus 
on ratkaisu, kun työ on tehtävä nyt eikä huo-
menna! Katso lisätietoa verkko-osoitteesta 
www.danx.com

DANX on Pohjoismaiden johtava varaosalogistiikan 

asiantuntija. Ydinliiketoimintaamme on yötoimitus, 

mikä tarkoittaa, että toimitamme tilaukset yli 6 

000 palveluauton kapasiteetillamme ennen klo 

7.00* kaikkialle Pohjoismaihin suoraan asiakkaan 

haluamaan paikkaan. Kuljetamme tuotteet Pohjois-

maissa sekä kansallisten rajojen yli, että niiden 

sisällä yli 99 %:n taatulla toimitusvarmuudella.     

Yötoimitus kaikkialla Pohjoismaissa

Pitkien välimatkojen Pohjoismaissa kuljetam-
me tilaukset pohjoisimmille alueille nopeiden, 
pienempien kuorma-autojen ja lentokoneiden 
yhdistelmällä, jotta tuotteet olisivat tilaajilla 
ensimmäisenä toimituspäivänä ennen klo 
7.00*. Kustannustehokkaammalla vaihtoeh-
dollamme varaosat lähetetään kuorma-autoil-
la yötoimituksen toisena päivänä. 

Yötoimituksen edut

Yötoimitus noudetaan aikaisin illalla ja toimi-
tetaan ennen klo 7.00* seuraavana aamuna. 
Yötoimituskonseptimme tarjoaa asiakkaalle 

OP System toimii Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja 

Suomessa ja toimittaa laitteistojärjestelmiä nykyai-

kaiseen materiaalinkäsittelyyn, kierrätykseen ja jä-

tehuoltoon. Sekä mobiilisti, että kiinteästi. Yhdessä 

maailman johtaviin lukeutuvien toimittajien kanssa 

tarjoamme täydellisen tuotevalikoiman, jolla pystym-

me vastaamaan kierrätyksen haasteisiin tulevaisuu-

dessakin. Korjaamomme mukauttavat tuotteitamme 

Pohjoismaiden markkinoille ja tarjoavat palvelua ja 

varaosia.   

Meiltä saat varaosat koneeseesi! 

Toimitamme Pohjoismaiden markkinoille vara-
osia ja käytössä kuluvia korvaavia osia (aina 
alkuperäisosat), tavaramerkkeinä Doppstadt, 
Sennebogen, Demarec, Westeria, Spaleck ym. 
Tilaamasi tuote toimitetaan sinulle nopeasti 
suuresta Pohjoismaissa sijaitsevasta vara-
osavarastosta, jossa on lähes 25 000 yksit-
täistä tuoteartikkelia. 

In-Night-toimitus

OP System on yhteistyössä DANX-logistiikkayri-
tyksen kanssa kehittänyt nopean ja vaivatto-
man toimituskonseptin, jolla varaosat saadaan 
asiakkaalle ennen klo 7.00*. Käytämme siitä 
nimitystä In-Night-toimitus.

Klo 15.00 mennessä tehdyt tilaukset noude-
taan OP Systemiltä samana päivänä ja toimi-
tetaan ennen klo 7.00* suoraan asiakkaan 
haluamaan paikkaan.

Jos haluat tietää enemmän In-Night-toimi-
tuspalvelustamme tai tilata varaosia no-
pealla toimituksella, ota meihin yhteyttä:

SOITA: +358 20 1456 720

SÄHKÖPOSTI: info@opsystem.fi 

Tilaa varaosat ennen klo 15.00 – saat ne silloin ennen klo 7.00* seuraavana päivänä!

* paikallisia poikkeamia voi olla

Keltainen laatikko on yksi tapa saada toimitus OP-Sys-
teemiltä. Laatikko sijoitetaan asiakkaan ennalta määrää-
mään paikkaan.

* paikallisia poikkeamia voi olla
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