


SINU UUS DAILY E6

Käesolev juhend on mõeldud aitama teil  
valida sobivaim Uus Daily , mis vastaks  
kõige paremini teie vajadustele.

Samuti on teil võimalik oma Uus Daily  
konfigureerida ja hinnapäring esitada veebis  
aadressil www.iveco.ee 

Laadige rakendus alla App Store’st või Google 
Play poest ning saate ligipääsu fotomaterjalile, 
informatsioonile ja videotele.

Saate sellest juhendist veelgi rohkem 
infot tasuta Uue Daily E6 rakendusega.
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Uus Daily on teie parim partner äriks.

See on tugev, muutlikes oludes kiiresti kohanev ning kõrge saavutusvõimega. Lisaks 
jääb ta truuks transpordiäri juurtele ning tutvustab võimalusi, mis muudavad selle teie 
ettevõtte jaoks veelgi väärtuslikumaks partneriks. Daily  seob endast innovatsiooni 
ja tehnoloogia, et saaksite oma sõidukit kõige efektiivsemalt kasutada ning 
nautida selle madalaid ülalpidamiskulusid, mis aitavad teie äri veelgi tõhusamaks muuta. 
Auto mootorid töötavad puhtalt ning tõhusalt, lisades sellega keskkonnasõbralikkust.
Daily  hoolitseb oma juhi eest: kabiin on veelgi mugavam ja vaiksem, kui varem ning 
HI-MATIC käigukast tutvustab juhile absoluutset võimalikku sõidumõnu. Daily  
on täiesti uuel tasemel ühenduvusega, täielikult integreeritav teie mobiilsete seadmetega 
muutes auto teie äriks ja assistendiks.
Kõige laiem valik terves sektoris on tehtud veelgi laiemaks, et vastata kõrgendatud 
nõudmistele ning laiemale soovidevalikule, mis kasvavad terve maailma transpordisektoris.
Daily  on parim partner, mida loota saab. Allaandmatud instinktid, mis saavad aru teie 
äri vajadustest ja iseloomust ning pakuvaid just teile sobivaid lahendusi siis, kui neid 
vajate ja seda aastast aastasse. 

KAUBIK, MILLEL ON TRANSPORDIÄRI INSTINKTID 
LOOMUSES

SISUKORD

UUS 
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KUNI 8% SÄÄSTU KÜTUSEKULUDELT* 
Daily  on veelgi kõrgema kütusesäästlikkusega. Muutuva geomeetriaga turbiin, mis on saadaval mudelitel 136 hj kuni 180 hj, 
tagab kõige efektiivsema mootori kasutuse. EcoSwitch lüliti on veelgi arenenud: uus EcoSwitch PRO intelligentne süsteem 
teab, millal töösse rakenduda ning vähendada võimekust ilma juhi sekkumiseta, vähendades kütusekulu ilma töökust 
mõjutamata. Eksklusiivne IVECO Sõidustiili Hinnang aitab teil sõidustiili parandada selliselt nagu istuks teie kõrval sõiduõpetaja - 
see tagab varasemast veelgi suurema kütusesäästu.

KUNI 12% SÄÄSTU HOOLDUSKULUDELT JA REMONDIKULUDELT**

Pikemad hooldusvälbad, mis ulatuvad kuni 50 000 kilomeetrini ning tänu kauem kestvatele komponentidele ja kuluosadele, lisab kuni 
20% suurema vahe auto hooldustega. Optimiseeritud pidurdussüsteem uute ja tugevamate piduriklotisega on veelgi tõhusam ja 
vastupidavam.

Lisaks sellele, kusiganes te olete, misiganes ajal, saate loota professionaalsele ja spetsialiseeritud hooldusvõrgustikule, mis hoiab teie äri 
pidavalt töös.

* Võrreldes Euro5b+ mudelitega ja vastavalt New European Driving Cycle’le (NEDC).
** Võrreldes samaväärsete Euro 5b+ mudelitega.

Intelligentne EcoSwitch PRO süsteem teab täpselt, millal sekkuda ilma juhti 
segamata ning tundes, kas auto on täislastis või mitte ning vähendades 
kütusekulu ja alandades veelgi õhku paisatavaid emissioone.

TULUTOOJA
PARIM PARTNER TEIE PÕHIVAJADUSTEKS
Daily  on professionaalne partner, mis aitab teil saavutada äris tugeva aluse. Saate valida ja isikupärastada sõidukit vastavalt 
oma vajadustele selliseks, mis sobiks kõige paremini teie äriga ja seda tänu kõige laiemale valikule tervel turul. Saate loota, et 
töö saaks tehtud efektiivselt ning madalate jooksvate kuludega (omamise kogukulu). Olles parim partner teie ärile tähendab 
see usaldusväärsust ning professionaalset teenindust, millele saate alati loota kus iganes ning millal iganes te vaid vajate.
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Juhi sõidustiili jälgimissüsteem (DSE) on nagu sõiduõpetaja teie auto salongis, andes 
teile reaalajas ülevaa-te ja soovitusi, kuidas säästlikumalt sõita ning optimeerida 
sõidustiili vähendamaks kütusekulu. Tulemused näitavad, et järgides DSE süsteemi 
soovitusi on võimalik säästa kuni 15% kütusekuludest.
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MOOTORITEHNOLOOGIAD MAKSIMAALSEKS EFEKTIIVSUSEKS
LP-EGR tehnoloogia ilma AdBlue® süsteemita: mudelivalik, millele on IVECO 2,3-liitrised F1A mootorid koos Low Pressure 
Exhaust Gas Recirculation süsteemigaon ideaalsed, et hoida auto hooldamine võimalikult lihtsana. Valik lisasid nagu muutuva asetusega 
õlipump ja turbo tagavad teile maksimaalse kütusesäästlikkuse - ja madalamad hoolduskulud - lisaks ka jõu ja väändemomendi.

SCR Tehnoloogia: mudelid, millel on Catalytic Reduction järeltöötluse lahendus saavad sellest lihtsast süsteemist kasu ning mis 
ei muuda jääkainete töötlust, et teil oleks kasutada kogu auto jõudlus ja efektiivsus koos madalate kuludega.

CNG Tehnoloogia: Daily Natural Power tagab samasugused jõudlus- ja töönäitajad nagu diiselmootor, kuna sellel on 
diiselmootorile väga sarnane surugaasil töötamise lahendus.

Surugaasil töötav auto on väga puhas lahendus ning ka vaikne, mis on eriti oluline linnakeskkonnas piiratud liikluskorraldusega aladel.

SÄÄSTLIK TEHNOLOOGIA
NING JÕUDLUS JA EFEKTIIVSUS TEIE 
TEENISTUSES
Daily  kaubik sobitud teie ärimudeliga tänu edasijõudnud 
mootoritele ja käigukasti tehnoloogiatele, et tagada tippklassi esitlus, 
mis on vaja teie ülesannete täitmiseks kiiresti ja tõhusalt. Uus 
mootorivalik lubab rohkem jõudu ja väänet, samas vähendades Daily 

 keskkonnamõjusid madalate emissioonidega.

2,3-liitrine F1A diiselmootor 3,0-liitrine F1C diiselmootor 3,0-liitrine F1C surugaasil töötav mootor
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KÕIGE LAIEM MOOTORITE JA KÄIGUKASTIDE VALIK
Uus Daily  kasutab edasijõudnud tehnoloogiaid mootoritel ja käigukastidel, et tagada maksimaalne esitlus ning märkimsväärsed 
kütusesäästud, mis on vajalikud teie ülesannete täitmiseks efektiivselt, usaldusväärselt ning eriti madalate keskkonnamõjudega.

ABSOLUUTNE SÕIDUMÕNU
IVECO eksklusiivne HI-MATIC 8-käiguline automaatkast pakub 
mugavust, turvalisust, ökonoomsust ja esitlust suure valiku 
Daily  mudelitele, et rahuldada kõik teie ärist tulenevad 
iseärasused.

MOOTOR 2,3-liitirine F1A 3,0-liitrine F1C

EMISSIOONID  
JA KÜTUS

EURO 6 LIGHT DUTY
DIISEL

EURO 6 HEAVY DUTY
DIISEL

EURO 6 HEAVY DUTY
CNG**

KAUBANDUSLIK 
NIMETUS 120 140 160 150 180 210 150 180 140

JÕUD 116 hj (85 kW) 136 hj (100 kW) 156 hj (115 kW) 150 hj (110 kW) 180 hj (132 kW) 205 hj (150 kW) 150 hj (110 kW) 180 hj (132 kW) 136 hj (100 kW)

VÄÄNDEMOMENT 320 Nm 350 Nm 350 Nm* 350 Nm 430 Nm 470 Nm 350 Nm 430 Nm 350 Nm

KÄIGUKAST HI-MATIC /
MANUAAL

HI-MATIC /
MANUAAL

HI-MATIC /
MANUAAL MANUAAL HI-MATIC /

MANUAAL HI-MATIC MANUAAL HI-MATIC /
MANUAAL MANUAAL

* 380 Nm HI-MATIC versioonil.    ** Surugaas.
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KOGEGE TÄIELIKKU EFEKTIIVSUST OMA MOBIILSES KONTORIS
Funktsionaalne armatuurlaud kombineerib stiili praktilisusega ning kasulike funktsioonidega. Saate sellega ühendada oma 
tahvelarvuti või nutiseadme ning laadida veel kahte seadet läbi USB. Lisaks on veel üks laadimispesa. Kvaliteetne juhtnuppude 
asetus teeb sõidu lihtsaks ja mugavaks.

Mitmed panipaigad on tehtud selliselt, et tagada parim ligipääs. Neid on kuni 18, lisaks uus avatud laegas, ning paigutatud 
strateegiliselt üle terve kabiini. Lihtne ligipäas ja asjade korrashoid on siin võtmesõnad.

Uus DAB raadio on sisseehitatud armatuurlauda ning pakub kõiki DAB ja 
FM võimalusi: näiteks saate raadiojaama nime järgi valida, programmi nime 
näha või kuulatava laulu nime näha, seadistada liiklusteated või ilmateated ning 
salvestada kuni 15 raadiojaama.

Kogu auto kabiin on ehitatud selliselt, et juhil oleks kõik lihtsasti kättesaadav ning 
ergonoomiline. Kõik juhtnupud on omal kohal ning lihtsasti opereeritavad - see 
tagab sõidu mugavuse ja ohutuse.

PRODUKTIIVNE MUGAVUS
NAUTIGE OMA TÖÖKESKKONDA MUGAVALT JA PRODUKTIIVSELT
Daily  kombineerib endas loomuliku töökeskkonna viimasepeal mugavusega, funktsionaalsusega ning sõidumõnuga. Roolis olles 
võite ennast mugavalt tunda teades, et iga töö saab õigeks ajaks tehtud. Kabiin tagab teile õdusa keskkonna mitmete uute mugavuslisadega, 
mis tagavad ülesannete kiire ja tõhusa täitmise.
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Uksepaneelid on uuesti disainitud, et oleks lisapanipaik, kuhu saate näiteks 
esmaabikarbi paigutada. Kabiin pakub 18 erinevat panipaika, et kõik teie asjad 
oleks organiseeritud ja lihtsasti kättesaadavad.

Armatuurlaud ja uksepaneelid on saadaval musta lõppviimistlusega 
ning eksklusiivsuse soovijatele pakutakse veel kahevärvilist must-sinine 
kombinatsiooni, mis sobib ideaalselt ülejäänud kabiiniga.

KOGEGE ÜLIMAT MUGAVUST
Kabiin on nüüd veelgi vaiksem ja sisemüra on vähendatud veelgi enam. 4-detsibelline müra vähendus on parandanud auto 
sisemist akustikat kuni 8% võrra.

Mugav kabiin on saanud nahast rooli koos siniste istmekatete ja uue pehme peatoe, mis muudavad töökeskkonna juhile ja 
sõitjatele eriti meeldivaks.

Kõik pildid näitavad erinevate nutiseadmete kasutusvõimalusi, mis ei ole sõiduki 
standardvarustuses.
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AUTO PARDAÜHENDUVUS
ET HOIDA TEIE ÄRI PIDEVAS ÜHENDUSES
Daily  tutvustab uut ühenduvuste süsteemi: ei ole vaja lisaseadmeid teie nutiseadmetele. Kui olete DAILY BUSINESS UP rakenduse 
alla laadinud, siis saab see automaatselt läbi sinihamba ühenduse autoga läbi DAB raadio. nüüd on kõik integreeritud ning autoga 
otseses suhtluses. Olete valmis keerama süüdet, lülitama sisse raadio ning olete ühendatud. Nautige kõiki võimalusi, mida pakub 
süsteem, et teid assisteerida.

DAILY  
BUSINESS UP
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SÕIDUSTIILI HINDAJA

LAIA VALIKUGA ARMATUURLAUD

JUHI ASSISTENT
DAILY BUSINESS UP käitub justkui juhi instruktor läbi Sõidustiili 
hindamise programmi ning läbi navigatsioonisüsteemida Sygic 
Professional GPS naviga. Sellega tõstab auto teie efektiivsust 
igapäevastes ülesannetes ning tagab auto maksimaalse kasutuse.

Ja muidugi pakub multimeedia teile meelelahutust, mida võib 
tippklassi autolt eeldada. 

Tahvelarvuti hoidja on muudetava suurusega ning võib hoida nii 
nutitelefoni, kui eri suuruses tahvelarvutit.

DAILY BUSINESS UP süsteemiga oma seadmes saate:
• Sõidustiili hinnangut jooksvalt ning seda läbi Driving Style 

Evaluation süsteemi
• Leida lühima ja parima teekonna soovitud sihtkohta 

jõudmiseks Sygic navi süsteemiga
• Näha kõiki lisavõimalusi laiendatud armatuurlaual
• Lihtsasti vaadata auto manuaali, kui peaks küsimusi tekkima
• Laiendada ligipääsu oma mobiilile ning sõnumeid kuvada ning 

kuulata ja vaadata
• Kogu multimeediat juhtida, mis on teie seadmes või USB 

pulgal
• Võtta ühendust IVECO Assistance Non-Stop süsteemida 

24/7 ning teeabi

Sygic Preofessional GPS navigatsioon ja Sygic FleetWork paremaks autopargi halduseks on pakkuda koostöös Sygic-iga.

Toodud ekraanitõmmised on vaid ühed näited, mida pakub DAILY BUSINESS UP

TEIE ÄRI ABILINE
DAILY BUSINESS UP aitab teil vedusid hallata ning suhelda 
juhtidega reaalajas. Sellega saate juhtide töö võimalikult 
efektiivsena hoida ning jagada käske ja muutusi jooksvalt. See 
tagab optimaalseima töö ning teile kõige kasulikumad 
transpordilahendused.

DAILY BUSINESS UP paketiga saate:
• Optimeerida autopargi haldust, määrata tööjaotust ja vedusid 

ning jagada ülesandeid reaalajas Sycig FleetWork süsteemiga, 
mis on integreeritud sõiduki Sygic GPS navigaatoriga

• Hoida silma peal korralistel hooldustel ja hooldusplaanidel
• Jälgida oma juhtide sõidustiili ja neid koolitada DSE-ga
• Olla ühenduses IVECOga ning kursis viimaste uudistega
• Leida lähim IVECO diiler ja töökoda
• Näha kogu infot auto kohta mugavalt puutetundliku ekraaniga

INTERAKTIIVNE MANUAAL

Avastage   
DAILY BUSINESS UP

PROFESSIONAALNE NAVISÜSTEEM JA 
SÕIDUKIPARGI JÄLGIJA
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KONKUREERIMATU ESILTUS
VIIMASE MALLI MOOTORID, ET PAKKUDA ENNEOLEMATUT ESITLUST
Daily  pakub kõik vajamineva - haarde, koormustaluvuse, jõu ja kiire mineku ning seda käsikäes madalate kütusekuludega. Võite 
loota, et kõik teie tööd saavad efektiivselt tehtud ning auto teenib teid kaua. Saate valida teile sobivad jõunäitajad: maksimaalne 
hobujõudude arv on 116 hj kuni tippmudelil 205 hj - kõige suuremad näitajad 4-silindrilise mootorite seas. Lisaks on valikus uus 
136 hj VGT ja 180 hj mudelid ning F1A 2,3-liitrine mudel - 156 hj VGT. Lisaks sellele on maksimum väändemoment kuni 470 Nm 
F1C 3,0-liitrisel mootoril. Kõik mootorid on optimeeritud töötama säästlikult iga ülesande tarbeks. Kui otsite lahendust, mis töötaks 
vaikselt ja säästaks loodust, siis Daily E6 Natural Power surugaasimootorid on teile sobivad.

Uskumatu esitlus ning seda pika aja vältel. Lamedad väändekurvid, kõrgem väändemoment ning rohkem hobujõude ka madalatel pööretel.

VGT: Muutuva Geomeetriaga Turbo Ülelaadur; WG: Möödavoolu Klapiga Turbo Ülelaadur; TST: Kahe Astmeline Turbo Ülelaadur

  F1A VGT 160  

  F1A VGT 140 

  F1A WG 120 

  F1C TST 210  

  F1C VGT 180  

  F1C WG 150  

VÄ
Ä

N
D

E
M

O
M

E
N

T
 (

N
m

)

VÄ
Ä

N
D

E
M

O
M

E
N

T
 (

N
m

)

MOOTORI KIIRUS (rpm) MOOTORI KIIRUS (rpm) 

F1A E6 VÄÄNDEMOMENDI NÄITAJAD F1C E6 VÄÄNDEMOMENDI NÄITAJAD

100 

 

150 

 

200 

 

250 

 

300 

 

350 

 

400 

 

450

500

100 

 

150 

 

200 

 

250 

 

300 

 

350 

 

400 

 

450

500

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 



13

LIMITEERIMATA MITMEKÜLGSUS
DAILY KAUBIK PIIRIDETA AMBITSIOONIDEGA
Daily  on kõige mitmekülgsem kaubik omas klassis kõige laiema mudelivalikuga. Daily  on ainus kaubik, mille täismassid on 
vahemikus 3,5 tonni kuni 7 tonni ning kaubaruumi kaht 7,3 m3 kuni 19,6 m3. Selle lõputu mitmekülgsusega avab Daily  teile laia 
valiku sõidukeid just teie ülesannete täitmiseks - kullerveod, kaubaveod, mööblivedu ja kõik muud soovid. Mitmed kerevalikud 
lihtsustavad teie elu veelgi ning teevad valiku laiemaks. Daily  sobib ka kiirabiautoks näiteks. Daily  teeb kõik selleks, et pakkuda 
teile kõige sobivamaid transpordilahendusi: misiganes teie soov on, te leiate omale sobivaima mudeli - kaubik on valmis kõikideks teie 
vedudeks ning seda ootamatu kerguse ning efektiivsusega. 

Daily  pakub laia valikut, et teile kõige sobivam kaubik olla.

AUTO TÄISMASS

KAUBIK LISAAKENDEGA KAUBIK TÄISAKENDEGA KAUBIK

3,5 - 7 t 3,5 - 5,2 t 4,5 - 6,5 t

KAUBARUUMI MAHT

MADAL KATUS (H1) KESKMINE KATUS (H2) KÕRGE KATUS (H3)

7,3 - 9 m3 10,8 - 17,5 m3 13,4 - 19,6 m3



14

KORDUMATU ROBUSTSUS
MILLELE TEISED LÄHEDALEGI EI SAA
Daily  kaubik sündis eesmärgiga vastu astuda ka kõige raskematele ülesannetele: sellel on veoki DNA ning kordumatu 
ehituskonstruktsioon. Täismassiga kuni 7 tonni suudab Daily vedada suuri raskusi igapäevaselt ja probleemideta. Vastupidav vedrustus 
mitte ainult ei säilita auto kontrolli vaid tõstab ka koormusvaru. Kerge, kuid samuti väga tugev QUAD-LEAF ülekanne on saadaval 
kõikidele 3,5-tonnistele mudelitele ning lubab esisillale raksust kuni 1900 kg. QUAD-TOR ülekanne kahekordsete ratastega mudelitel 
lubab kuni 2100 kg. Uute ja suuremate koormusvarudega Daily kaubikud teevad töö ära väiksema arvu sõitudega ning on seetõttu 
kuluefektiivsemad. Need on peamised põhjused, miks Daily nii paljude veoprofessionaalide lemmik on.

Kaubiku suur kandevõime, mis on kuni 4 tonni, ning suurim kaubaruum, 
mis on kuni 19,6 m3, võimaldavad vedada suuri laste vähemate sõitude 
arvuga ning seetõttu hoiavad jooksvad kulud kontrolli all ning tõstavad 
samal ajal produktiivsust.
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UNIKAALNE KESTVUS
ET PAKKUDA KESTVAT VÄÄRTUST
Daily  kaubikul on suurim kaubaruum turul, millel teised vastu ei saa. Eesmärk on pakkuda efektiivsemaid transpordilahendusi, mis 
kestaksid päevast päeva ja aastast aastasse - pikemalt, kui ükski teine kaubik. Käiguosa koos usaldusväärse mootori ja käigukastiga tagavad 
kõikide süsteemide töö alati kõige optimaalsemal tasemel ilma jõudluses kompromisse tegemata. Daily  on parim lahendus igapäevaseks 
tööks: see on kaubik, mis loob teie ärile väärtust. 

Daily  aitab teid üle igast takistusest ning ei vea teid alt, kui vajate jõudu. 
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UUS  E6

ABSOLUUTNE SÕIDUMÕNU
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ESIMENE 8-KÄIGULINE AUTOMAATKAST, ET PAKKUDA 
SUURIMAT MUGAVUST JA TURVALISUST
Uus käigukastide generatsioon on tehtud selleks, et tagada absoluutne 
sõidumõnu: ergonoomiline ja multifunktsionaalne käigukang ei nõua tähelepanu 
ning laseb juhil liiklusele keskenduda. HI-MATIC on lahendus kõrgendatud 
turvalisuseks ja sõidumugavuseks.

ÜLETAMATU ÖKONOOMSUS TÄNU  
ECO JA POWER SÜSTEEMIDELE
Uus Daily sobib ideaalselt teie igapäevaseks tööks ise-adapteeruva käiguvahetusega. 
Daily HI-MATIC  vahetab sujuvalt käiku vähem kui 200 millisekundiga. Kõige 
laiem käiguvalik tagab mootori kõige optimaalsema kasutuse.

KUNI 10% MADALAMAD HOOLDUS- JA REMONDIKULUD 
VÕRRELDES MANUAALKASTI REKORDILISTE KESTVUSTE  
JA VASTUPIDAVUSTEGA
Uus Daily on disainitud vastupidavust silmas pidades. Uued lahendused mootorile 
ja käigukastile tagavad vähem hooldust. Meie insenerid tagavad, et Daily kuulus 
vastupidavus jätkuks.

OMAKLASSI PARIM JÕUDLUS SUURIMAD JÕUNÄITAJAT  
(205 HJ) JA VÄÄNDEMOMENT (470 Nm)
Laia mootorivalikuga ning kahe litraažiga mootorid, 2,3-liitirne ja 3,0-liitrine, 
alates 116 hj kuni 205 hj ning väändemomendiga 320 kuni 470 Nm sobitatuna 
rekordiliste täismassidega kuni 7-tonni, pakub uus Daily HI-MATIC  kõige 
suuremat valikut kõige nõudlikemate ülesannete täitmiseks.

Uus esivõre loob horisontaalse joone, mis läheb kokku 
esituledega ning annab sõiduki disainile voolujoonelisust. 
Uus Daily HI-MATIC  mudelipere on nüüd veelgi 
lihtsamini äratuntav tänu eksklusiivsele kroomesivõrele.

VALMIS IGA ÜLESANDEGA RINDA PISTMA

Daily HI-MATIC E6 URBAN  
Maksimaalne Daily mugavus

Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL  
Maksimaalne Daily usaldusväärsus

Daily HI-MATIC E6 REGIONAL  
Maksimaalne Daily paindlikkus
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JÄTKUSUUTLIK TRANSPORT
MITTE AINULT FILOSOOFIA, VAID KA REAALSUS
Daily loomuses on eeldada transpordivajaduste lahendusi teie ärile. Võttes arvesse kliima soojenemist ja linnade õhukvaliteeti, siis 
soovivad nii elektriline Daily kui ka surugaasil töötav Daily anda oma panuse keskkonna heaks ning puhtama linnaõhu nimel tõsta 
inimeste teadlikkust.

ELEKTRILINE DAILY. TEIE VAIKNE NULLEMISSIOONIGA* PARTNER
Elektriline Daily on ainus 100% elektrijõul töötav sõiduk omas klassis. See töötab ja liigub vaikselt ning kõrgtehnoloogilisel akude 
süsteemil. Koos Eco-Power süsteemiga ja elektrit tootva pidurdussüsteemiga hoiab see energiakulu võimalikult madalal. See tagab 
pikendatud läbisõidu kuni 280 km (NEDC) ning suurema koormusvaru. Kiirlaadimise võimalus pakub autole vaid paaritunnise 
laadimisega akude täituvuse. Laadimine on võimalik ka koduses 230 V tingimustes ja stepslis. Elektriline Daily pakub kõige laiemat 
mudelivalikut omas segmendis, kuni 5,6-tonnise täismassiga ning 19,6 m3 kaubaruumiga kaubikuni.
* Ainult sõidutingimustes kehtiv.

DAILY NATURAALGAASIGA. KESKKONNASÕBRALIK JA JÕULINE TRANSPORDILAHENDUS
Daily surugaasiga mootorid on kõige keskkonnasõbralikumad jõuallikad. Unikaalseks teeb neid see, et diiselmootor on 
kombineeritud töötama ka surugaasiga. See tähendab diiselmootori jõudlust ja väänet aga keskkonda saastamata. Surugaasil 
töötav mootor on ka vaiksem, mis teeb öised linnasisesed jaotusveod inimestele kergemini talutavaks. Surugaasil töötavad 
mootorid on saanud väga populaarseks just selliste ettevõtete seas, kes tahavad vähendada oma äri mõjusid keskkonnale.
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LIIGUTAME INIMESI
KOGEGE IGAPÄEVASTEL SÕITUDEL KÕRGKLASSI MUGAVUST
Daily  Minibuss pakub suurimat sõidunaudingut nii juhile, kui reisijatele ning madalaid hoolduskulusid nagu ei ükski teine sõiduk 
turul. Kõik teie sõidud saavad tehtud teadmisega, et teie klientidel on hea olla ja nad saavad vääriliselt teenindatud. Seest luksuslik ja 
stiilne Daily  Minibuss pakub kõike seda ja enamgi veel ka pikkade reiside vältel.

DAILY MINIBUSS IGAKS VAJADUSEKS
Lai valik Daily  Minibusse on valikus, et rahuldada kõik teie reisijateveo soovid: turistiklassi veod mugavalt ja stiilselt reisimiseks, 
linnadevahelised veod maksimaalse reisijatearvuga ning koolibussid, mis spetsiaalselt õpilaste veoks kohandatud.

Saadaval on 3 tüüpi erinevaid mootoreid: diisel, CNG surugaas (väiksema keskkonnareostusega) ja elektrilised (varustatud 2-3 
kõrge intensiivsusega akuga kombineeritule super-kondensaatoritega).

Daily Minibuss pakub parimat jõudlust omas kategoorias ka tänud innovaatilisele 8-käigulisele automaatkastile. HI-MATIC käigukast on 
disainitud, et pakkuda maksimaalset jõudlust, minimaalseid jooksvaid kulusid, ületamatut mugavust ning kiiret käiguvahetust käsikäes 
madala kütusekuluga.

Valiku suurim 6,5-tonnise täismassiga versioon mahutab kuni 22 reisijakohta ning samuti pakub mahukat pakiruumi, see teeb sellest 
parima standardsõiduki omas klassis turul.
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PILGUHEITUUS 

LIMITEERIMATA MITMEKÜLGSUS

• Misiganes ülesande täitmiseks võite olla kindlad, et leiate just omale sobivaima Daily. 
Valikus on 3,3-tonnise, kuni 7-tonnise täismassiga autod ning kaubaruumid alates 
7,3 m3 kuni 19,6 m3 mahuga. See teeb Daily oma klassi kõige valikuterohkemaks 
mudeliks.

• Muutke oma Daily omanäoliseks mitmete kerelisadega vastavalt teie äri iseloomule.
• Valige mudel, mis sobib enim teie vajadustega: kaubik, pooleldi akendega või 

täismahus akendega kaubik.

JÄTKUSUUTLIK TEHNOLOOGIA

• Et teie sõiduki haldus ja teenindus oleks võimalikult lihtne, selleks oleme loonud 
LP-EGR tehnoloogia ilma AdBlue lisandita. Saadaval veelgi võimsamal F1A 
2,3-liitrisele mootorile.

• Kogu vajaminev jõud teie kasutuses lihtsa ja efektiivse SCR tehnoloogiaga.
• Kogege tippklassi sõidumõnu uue klassi eksklusiivse 8-käigulise automaatkastiga. 

Saadaval Daily HI-MATIC  mudelitele.
• Kogege diiselmootorile omast jõudu puhta ja vaikse surugaasi mootoriga Daily 

Natural Power mudeliga.

KASUMITEENIJA

• Valige omale sobiv äripartner turu kõige laiemast valikust.
• Säästke kuni 8% kütusekuludelt tänud Muutuva Asetusega Õlipumaba süsteemile, 

Muutuva Geomeetriaga Turbiini süsteemile, EcoSwitch PRO lülitile, mootori 
kergemale kaalule ja veermiku ja sildade väiksemale kulumisele. 

• Vähendage oma kütusekulu veelgi rohkem sõiduajal saadavate juhiste abil, mida 
edastab teile eksklusiivne Sõidustiili jälgimise süsteem

• Tundke rõõmu 12% hooldus- ja remondikulude vähenemisest, mida pakuvad teile 
kauem kestvat komponendid ning optimeeritud pidurdussüsteem

• Võite kindlad olla professionaalsele Teenindusvõrgustikule kusiganes ning millal 
iganes te seda vajama peaksite

ÜLETAMATU ESITLUS

• Valige omale äripartner, mis sobib teie ülesannetega kõige paremini. Saadaval 
2,3-liitrise või 3,0-liitrise mootoriga.

• Lai valik jõunäitajaid alates 116 hj kuni 205 hj ning väändemoment 320 Nm kuni 
470 Nm.

• Kasutage kõiki võimalusi, mida pakub jõuline tagavedu, et pakkuda optimaalsemaid 
kulusid raskete koormatega.
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TÕHUS MUGAVUS

• Nautige vaikset kabiini, mille müratase on veelgi madalam ja seda kuni lausa 4 
detsibelli võrra - see vähendab sisemüra 8% võrra.

• Kõik funktsioonid ja nupud on armatuurlaual mugavalt kättesaadavad ja 
opereeritavad.

• Hoidke oma tööala korrastatud ja efektiivne. Seda saab teha 18 erinevas kohas 
asuva panipaiga abil.

• Töötage mugavas ja professionaalses keskkonnas, mille tagavad uus nahast rool, 
sinised istmeviimistlusmaterjalid ning uue kangaga pehme ja vahtne peatugi.

ÜHENDUVUSED

• Hoidke oma äri alati ühenduses unikaalse DAILY BUSINESS UP valikuga
• Optimeeriga oma sõidustiili Sõidustiili Hindamise Programmiga ning teiste sõidukile 

pakutavate efektiivsustööriistadega.
• Leidke lühim ja kiireim tee sihtkohta 3D professionaalse navigatsioonisüsteemiga.
• Maksimeerige oma sõidukipargi efektiivsust sellega, et arvestate ja korraldate oma 

vedusid täisintegreeritud Fleetwork süsteemiga.

UNIKAALNE VASTUPIDAVUS

• Võite loota käiguosa pikale eluaele, mille tagavad usaludusväärsed mootorid ja 
käigukastid, mis töötavad alati kõige optimaalsemate näitajatega.

• Leidke omale pikaealine äripartner Daily  näol ning saage maksimum tulemused 
sõidukist.

• Teie võit on kuni 12% hoolduskuludelt ja remondilt ning 20% suuremad vahed 
hooldustes käimistega - hooldusvälp on kuni 50 000 km.

ENNEOLEMATU TUGEVUS

• Laadige oma Daily täis igapäevaselt aastast aastasse ning teil on kindlustunne, et auto 
peab vastu ja vastab teie soovidele.

• Suurema täismassiga Daily garanteerib, et saaksite rohkem kaupa autosse panna ning 
seetõttu vähem sõite tegema peaksite. Massiga kuni 4 tonni ning kõige suurema 
kaubaruumiga turul kuni 19,6 m3.
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KÜLJEUKSED

A

TELJEVAHE 
(mm)

B

SÕIDUKI  
PIKKUS 
(mm)

C

KAUBARUUMI 
PIKKUS   
(mm)

D

KAUBARUUM  
LAIUS  
(mm)

G   KÕRGUS, LAADUNGI MAHT SÕIDUKI TÄISMASS 
(Tonnides)

H1 (1545 mm) H2 (1900 mm) H3 (2100 mm)

MIN. MAX.

3000 5040 2610 1800 7,3 m3 3,5 3,5

3520
5560 3130 1800 9 m3 10,8 m3 3,5 5,2

5960 3540 1800 12 m3 13,4 m3 3,5 5,2

4100
7130 4680 1800 16 m3 18 m3 3,5 7

7500 5125 1800 17,5 m3 19,6 m3 3,5 7

LIUGUSTE MÕÕDUD H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm)

E
  KÕRGUS 1440 1800

F
  LAIUS

TELJEVAHE 3000 1100

TELJEVAHE 3520 / 4100L 1200

MUDELIRIVISTUS
VALIGE ÕIGE DAILY, MIS VASTAKS TEIE VAJADUSTELE KÕIGE PAREMINI
Uus Daily  kaubik pakub kõige laiemat valikut kaubikute turul: kuni 8000 erinevat tehaseversiooni, mille vahel valida. Need on 
kombineeritud eri teljevahega, võimsusnäitajatega, kaubamahtudega, kaubaruumi mõõtudega mudelite vahel, et vastata täpselt teie 
nõudmistele. Daily kaubik tehti selleks, et teenindada transpordiprofessionaale ning see on olnud mudeli läbiv joon läbi terve 
ajaloo. Daily on alati sammu ees ning arvestab kasutajate soovide ning turu arengutega. Teie ülesandeks jääb vaid sobivad lisad ja 
kombinatsioonid valida, mis teie ülesannetega kõige paremini kokku sobivad. Üle 8000 erineva mudeli, millest vähemalt üks on teile 
kindlasti täpselt sobiv.

E

F

G

D

C

B

A
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TAGAUKSED

KAUBARUUMI SUURUSED

TAGAUSTE KASULIK KÕRGUS H  H1 (mm)  I  H2 (mm) J  H3 (mm)

KÕRGUS 1450 1800 2000

LAIUS 1530

Valige tagauste kõrgus, mis sobib teie ülesanneteks. Maksimaalselt on saada kuni 2-meetrise kõrguse avaga tagauksed uuele Dailyle.

Lai valik teljevahesid, katuse kõrguseid ja tagumist üleulatuvust moodustavad kokku laia valiku eri suurusega kaubaruume. Daily  on 
ainus kaubik, mis pakub suurimat valikut kaubaruume vahemikus 7,3 m3 kuni turul ainulaadse ja suurima kaubaruumini ehk kuni 19,6 m3. 

H I J
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NAHAST ROOL
Luksuslikumaks sõiduks on teil võimalik 
valida nahast rool, see teeb ka kõige 
pikemad päevad kergemaks.

PREMIUM PEATUGI
Mugav ja turvaline sõit premium klassi 
peatoega.

DAB RAADIO
Teie käes on kõik funktsioonid, mida 
pakub Digital Broadcasting Radio 
kiire tüüneriga ning hääle tundmise 
programmiga.  Raadiojaamade info 
ja programmid kuvatakse 4-realisel 
ekraanil, lisaks info liiklustingimuste 
kohta, ilma- ja uudisteteated ja seda 
kõike sõidu pealt. Ühendage oma 
nutitelefon läbi sinihamba süsteemi, et 
saaksite turvaliselt roolis käed vabalt 
kõnesid pidada.

USB SISEND
Laadige oma telefoni või tahvelarvutit lisa 
USB sisendiga armatuurlaual.

AVATUD PANIPAIK 
INDUKTIIVSE LAADIJAGA
Et teie mobiilsed seadmed oleksid alati 
laetud, siis selleks on autos induktiivne 
laadija, mis asub mugavalt armatuurlaual.

DAB RAADIO +  
DAILY BUSINESS UP
Nautige DAB raadio funktsioone 
ning ühendage oma nutitelefon või 
tahvelarvuti sõidukiga, et muuta auto 
ideaalseks reisikaaslaseks ja seda DAILY 
BUSINESS UP rakendusega.

TAHVELARVUTI HOIDJA
Kasulik ja mugav tahvelarvuti hoidja 
armatuurlaual hoiab teie eri suuruses 
mobiilseid seadmeid. Samuti on seda 
võimalik kasutada klipiga paberite hoidjana.

LAHTIKÄIVA LAUAGA 
KAASREISIJA ISTE
Saate mugavalt oma sülearvutit kasutada 
ja paberitööd teha praktilisel lahtikäival 
laual.

ÕHKVEDRUSTUSEGA ISTMED
Õhkvedrustusega istmed on saadaval ka 
soojendusega, pakkudes lisamugavust nii 
juhile, kui kaasreisijale.

IVECONNECT
Infoseadmete nagu telefon ja navisüsteemid 
funktsioonide juhtimiseks on autos 
7-tolline puutetundlik ekraan. Sellega 
saate ühendada kuni 5 mobiiltelefoni läbi 
sinihamba, et käed vabalt rääkida ning 
juhtida nii raadiot, kui telefoni roolilt.

LISAVALIKUD
KOMBINEERIGE OMA DAILY E6 JUST TEILE SOBIVAKS
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VALUVELJED
Valuveljed on parim kooslus funktsioonist 
ja stiilist, need vähendavad auto kaalu kuni 
6 kg ning sellega kasvad kasuliku veokaalu 
osa auto passis.

VELJE KESKOSA KATTED
Saadaval vaid ühekordsete ratastega 
mudelile. Katted kaitsevad velgi juhuslike 
kokkupõrgete või kraapimiste eest, 
mida võivad näiteks kõnnitee servad 
põhjustada. Lisaks annavad need auto 
välimusele omapära.

AUTOMAATNE VÕI 
MANUAALNE KLIIMASEADE
Et hoida autos teile sobivaimat temperatuuri 
ning salongi õhk allergeenidest puhas, siis 
valige oma Dailyle kliimaseade. Valikus on 
manuaalne või automaatne kliimaseade, 
mis optimeerib kompressori tööd ning 
vähendab sellega energiatarbimist.

TAGUMINE ÕHKVEDRUSTUS
Kui teie ülesanded eeldavad 
suurte raskuste laadimisi, siis olete 
õhkvedrustusele kindlasti tänulikud. 
Selle abil saab sõidukit kiiresti 
madalamaks lasta, et laadimiskõrgus 
täpselt sobiv oleks ning ei peaks aega 
raiskama.

ECOSWITCH PRO
Tark EcoSwitch PRO lüliti teab täpselt, 
millal juhi tegevusse sekkuda ilma juhti 
segamata. Sellega väheneb kütusekulu 
ning vähenevad õhku paisatavad 
emissioonikogused, mida Daily 
toodab. 

PÜSIKIIRUSE HOIDJA
Süsteem hoiab mälus ja säilitab täpselt 
juhi soovitud kiiruse. Eriti sobilik lisa 
linnadevaheliseks liikumiseks tavalistes 
liiklusintensiivsustes. See muudab sõidu 
mugavamaks ning optimeerib kütusekulu.

KAUBARUUMI LED 
VALGUSTUS
Kolm uut kaubaruumi LED valgustit, 
mis asuvad kaubaruumi vasakus ja 
paremas servas ning tagaustest kõrgemal 
tasapinnal tagavad parema nähtavuse 
ning vähendavad energiakulu.

ELEKTROMAGNEETILINE 
RETARDER
Telma® LVRS600 electromagneetiline 
retarder varustab sõidukit pridurdusjõuga 
350 Nm ning ühildub täielikult ESP 
süsteemiga. Saadaval ka Daily Hi-Matic 
mudeliperele ja mis teeb kuni 80% sõiduki 
pidurdustööst. Sellega väheneb pidurite 
kulu, pidurite kasutamise vajadus ning 
tõuseb turvalisus. Seadet saab kasutada 
vastavalt juhtkangilt auto armatuurlauast 
ning seda opereeritakse piduripedaaliga.

AUTOMAATNE 
RAJAHOIDMISE SÜSTEEM 
(LDWS)
See süsteem annab juhile helisignaali, 
kui auto peaks etteantud joontest 
kõrvale kalduma hakkama väsimuse 
või juhi tähelepanematuse tõttu. 
Standardina mudelitel, mis on suurema 
kui 3,5 t täismassiga.

WEBASTI ISESEISEV 
EELSOOJENDUS
Külmkäivitused on minevik Webasto 
Iseseisva Eelsoojendusega: pange 
taimer õige aja peale auto mootorit 
ja kabiini eelsoojendama ning istuge 
sobival hetkel juba sooja autosse, mis 
on valmis päevale vastu minema.
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VALIKPAKETID
SEADISTAGE OMA UUS DAILY E6 
Erinevad varustustasemed on grupeeritud kolme suuremasse klassi, et saaksite kombineerida omale sobivaima sõiduki.

Saate valida, kui rikkaliku varustusega te oma Daily  mudelit soovite: rikkalikuima varustusega Äri pakett või kõige uhkem Äri 
Premium. Lisaks saate valida varustuse vastavalt oma äri iseloomule: Pakivedu või Edasimüüja/Varustaja. Kõike neid pakette 
saate omavahel kombineerida vastavalt oma vajadustele - omavahel võib kombineerida ka Towing, Winter ja Eco pakette. 
Lihtsalt valige kolme suurema klassi seast omale sobivaim tase ning vastavalt sellele seadistage oma Daily , et kõige täpsemini oma 
nõudmised täita.

ERILAHENDUSTE PAKETT

KAUBAVEDU

• Lisapidurituli + kohtvalgusti
• Integreeritud tagaklaas
• 100-liitrine kütusepaak

EDASIMÜÜJA

• Varuratas
• Varuratta kandur
• Puitpõrand ääristustega
• Küljekatted täiskõrgusega

DAILY E6 VARUSTUSTASEMED

FUNKTSIONAALSUSPAKETID*

DAILY E6

• Kabiini tagumine paneel
• Kahekohaline kõrvalistuja iste lauaga
• Elektriaknad
• Teenindus (õli tase)
• Juhi turvapadi
• 270-kraadi tagauksed
• Rehvid 
• Varuratas

ECO

• ECO lüliti
• Stop & Start
• Generaator 180 AMP
• Eco rehvid
• Akud 105 AH

DAILY E6 ÄRIPAKETT

• Kabiini tagumine paneel
• Kahekohaline kõrvalistuja iste lauaga
• Elektriaknad
• Teenindus (õli tase)
• Juhi turvapadi
• 270-kraadi tagauksed
• Rehvid 
• Varuratas
• Püsikiiruse hoidja
• Udutuled
• Manuaalne konditsioneer
• Avatud panipaik USB pesaga

MUGAVUS

• Kabiini käepide mõlemal poolel
• Kolmas lisavõti juhtpuldiga

DAILY E6 ÄRI PREMIUM

• Kabiini tagumine paneel
• Kahekohaline kõrvalistuja iste lauaga
• Elektriaknad
• Teenindus (õli tase)
• Juhi turvapadi
• 270-kraadi tagauksed
• Rehvid 
• Varuratas
• Püsikiiruse hoidja
• Udutuled
• Automaatne kliima
• Vedrustusega juhiiste, nimmetoega
• Sidurimaatriks
• DAB autoraadio
• Avatud panipaik USB pesaga
• Rooli juhtnupud
• Rikkalik armatuurlaud

TEHNILINE

• DAB raadio +  Daily Business Up
• Rooli juhtnupud
• LED valgustus kaubaruumile
• Tahvelarvuti hoidja

* Funktsionaalsuspaketid on saadaval nii Daily , kui Daily HI-MATIC  mudelile.
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TURVALISUS

• Programmeeritav kiiruspiirik
• Tagumine astmelaud sensoriga
• Vargusevastane kesklukk puldiga

TALVEPAKETT

• Soojenduse ja vedrustusega juhiiste 
nimmetoega

• Soojendusega esiklaas
• Webasto radiaator

PUKSEERIMINE

• 13-ühendussüsteemiga pistik
• Vedamiskonks

DAILY HI-MATIC E6 VERSIOONID

DAILY HI-MATIC E6  
URBAN

Ideaalne valik neile, kes liiguvad igapäevaselt 
linnaliikluses. DAILY HI-MATIC  URBAN 
garanteerib maksimaalse sõidumõnu ja 
mugavuse tänu adapteerivale käiguvahetuse 
strateegiale, mis hoiab käiguvahetuse kontrolli 
all valides sobivaima 20 programmi hulgast.

• Udutuled
• Automaane kliimaseade
• tagaastmelaud sensoriga
• DAB raadio
• Rikkalik armatuurlaud
• Rooli juhtnupud
• Kaubaruumi sisenemisvalgustus

DAILY HI-MATIC E6  
REGIONAL

Õige valik neile, kes hindavad paindlikkust, mida 
pakub just DAILY HI-MATIC  REGIONAL 
ideaalne sõidukaaslane. Võimaldab pakkuda 
kõige efektiivsemaid lahendusi ECO režhiimil ja 
jõudlust POWER režhiimil, pakkudes nii suurimat 
sõidunaudingut.

• Püsikiiruse hoidja
• Udutuled
• Automaatne kliimaseade
• DAB raadio
• Rikkalik armatuurlaud
• Rooli juhtnupud
• 100-liitrine kütusepaak

DAILY HI-MATIC E6  
INTERNATIONAL

Parim lahendus neile, kes läbivad pikki vahemaid 
ja soovivad selleks mugavat ning usaldusväärset 
partnerit, sobib just kõige paremini DAILY  
HI-MATIC  INTERNATIONAL - oma klassi 
tugevaim esineja parima sõidumugavusega. Pikad 
käiguvahemikud ja turbiiniga jõukonverter 
garatneerivad madala kütusekulu.

• Püsikiiruse hoidja
• Udutuled
• Automaatne kliimaseade
• Iveconnect raadio
• Rikkalik armatuurlaud
• Rooli juhtnupud
• 100-liitrine kütusepaak

SEADISTAGE OMA UUS DAILY
Kui olete otsustanud valida premium sõidumugavuse oma Daily  jaoks, siis saate luua täpselt teile sobiva mudeli valides 
endale sobivaima paketi: 
Daily HI-MATIC E6 URBAN, Daily HI-MATIC E6 REGIONAL või  Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL. 
Lisaks annab teil oma Daily  HI-MATIC veelgi omanäolisemaks teha kombineerides neid pakette omavahel.



28

VÄRVID
VALIGA OMA DAILY VÄRV
Teil on võimalik valida sadade erinevate standardvärvide seast ning metallikvärvide seast oma äri brändile sobivaim, et ühilduda olemasoleva 
autopargiga või lihtsalt selleine, mis meeldib. Siintoodud näited on vaid mõned valikust, et saaksite oma Daily  omanäolisemaks muuta.

* Metallikvärvid on saadaval lisavarustuses ja lisaraha eest

STANDARDVÄRVID

METALLIC PAINTS

52434 - ECO ROHELINE52481 - BOREAL SININE

50127 - ULM HALL

50124 - METALLIC PUNANE 52205 - BRILLIANT HALL

52358 - STONE HALL

52490 - INSTINCT SININE

50115 - MAGIRUS HALL

50051 - HELESININE

50135 - BUSINESS VALGE  

50126 - MARANELLO PUNANE 

50120 - PEGASO SININE

50162 - PROFESSIONAL HALL

52170 - PÄIKESEKOLLANE

50105 - POLAARVALGE

52028 - ADVENTURE ORANŽ

52062 - BACK-TO-BLACK MUST

52360 - ALL BLACK MUST
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Istmekatted ja matid

LISAD
VÕTKE OMA DAILY E6 KAUBIKUST MAKSIMUM
Tehke oma Daily  omanäoliseks valides laiast valikust lisaseadmetest kõrgkvaliteedilised lisad, et isikupärastada auto välimust, 
mugavust, turvalisust, tehnoloogiat ja ühenduvust.

TEIE MISSIOONIKS SOBIVAIM
Kaitske oma Daily  kaubaruumi spetsiaalselt selleks 
mõeldud kaubaruumi katmisega ning kulumiskindla 
põrandakattega, mis ei karda niiskust ega kriimustusi. Lisaks 
võite valida laia valiku pagasiriiulite vahel, mis on 
kergekaalulised roostekindlad alumiiniumist ja lihtsasti 
paigaldatavad. Võimalilk lisada toruhoidjaid ja muid lisasid, 
mille abil saate kaubikust maksimumi võtta.

VALIGE HI-TECH OMA AUTOSSE
Tehke oma liikuv töökoht võimalikult mugavaks viimase sõna 
tehnoloogia ja lisadega. “Full Vision” multimeediasüsteem on 
täielik koos navigatsioonisüsteemiga ja tgurduskaameraga, et 
pakkuda multimeedia täislahendus ja turvalisus. Smart 
Driving Lisasüsteemil on GPS navigatsioonisüsteem ja 
Digitaalne Videosalvestus kõrgresolutsioonilise kaameraga, 
et salvestada võimalikud vahejuhtumid. Kui soovide pidevas 
ühenduses olla, siis valiga #G WiFi ruuter, mis toetab kuni 
kümmet seadet korraga.

ALATI TURVALINE
Valige laia nimistu aksessuaaride seast lisad, mis teevad 
teeloleku turvalisemaks: Rehvirõhu jälgimise süsteem tagab, et 
teil oleks rehvides alati õiged rõhud, et säästa kütust, või 
parkimisandurid lihtsamaks manööverdamiseks. Kaitseraud, 
mis on Euroopa sertifikaatidega, pakub auto esiosale lisakaitset 
ning aktiivset ja passiivset kaitset autole ja jalakäiatele. Teie 
auto ja kaubad selles on alati turvaliselt kaitstud, kui valite 
läbipuurimist ja muukimist mittevõimaldavad lukud ja 
immobilisaatori elektrooniliseks ja mehhaaniliseks kaitseks.

VEELGI MUGAVAM TEELOLEK
Valige istmekatted ja matid, mis sobivad teile kõige 
paremini. Lavazza kohvimasinaga on teil käepärast alati 
parim soe jook. Daily  kaubik pakub teile kõike, mis 
teevad teie teeloleku võimalikult mugavaks.

Täielik aksessuaaride nimekiri on leitav Lisade 
Kataloogis veebis, millele saate ligi järgnevalt lingilt: 

http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Tasuta allalaetav App Store’st ning saate 
eksklusiivse ligipääsu piltidele, infole ja 
videotele.

Avastage täielik aksessuaaride nimekiri 
tasuta “Iveco Aksessuaaride” alt.

Pagasiriiul Katuseraam

Smart Driving Lisasüsteem Smart Driving Auxiliary System

Rehvirõhu jälgimise süsteem Kaitseraud

Lavazza kohvimasin
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LISA KÄIGUOSA

• Osad, mis pole juba kaetud 
käiguosa element paketiga, 
elektrisüsteemid, sissepritse

KLIENDITEENINDUSED
AVASTAGE PROFESSIONAALNE JA TÄIELIK VALIK TEENUSTE 
PAKKUMISI, ET ANDA OMA ÄRILE HOOGU JUURDE

VALIGE TEENINDUSPAKETT, MIS SOBIB TEILE KÕIGE PAREMINI
Daily  hoiab teie äri käimas ning pikendab auto elueaga teie teenuseid. Me mõistame, et teie vajadused on väga erinevad sõltuvalt 
erinevatest ärides ja ülesannetest.

Sellepärast pakub IVECO paindlikku Elementide süsteemi: sellest saate valida sobiva kombinatsiooni Planeeritud Hoolduse ja 
Pikendatud Garantii teenustest, mis sobivad teie äriga. Lisaks saate teie vajaduste järgi tehtud paketi, mis on saadaval Lisakatte 
elementide pakkumises.

PLANEERITUD HOOLDUSE LEPINGUD PIKENDATUD GARANTII

ELEMENTS PROGRAMMI 
VÄLISTUSED

Välistustega tutvumiseks palun vaadake 
lepingulisi dokumente, mis kehtivad just 
teie turu kohta.

Suurem osa “elemente” pakkumises (Hooldus, Käiguosa, Ekstra käiguosa, Kuluosad) on omavahel kombineeritavad, et pakkuda just teile 
sobivat võimalust ja lahendust, mis sobib teie äri iseloomuda. Siin on nimekiri võimalikest kombinatsioonidest, mis toetavad teie äri:

HOOLDUS KÄIGUOSA LISA 
KÄIGUOSA KULUOSAD KÄIGUOSA LISA 

KÄIGUOSA

 
KULUOSAD

• Sidur
• Piduriklotsid
• Pidurikettad
• Piduritrumlid
• Pidurivoolikud trummelpiduritele

 
HOOLDUS

• Hooldus
• Määrimine
• Õlid ja vedelikud vastavalt 

hooldus- ja remondimanuaalile

 
KÄIGUOSA

• Mootor
• Kütuse sissepritse
• Käigukast
• Ventilaatori käik ja 

teljeparandused
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IVECO ORIGINAALOSAD hoiavad teie Daily töökorras 
üle aastate ja seda kuluefektiivselt. Lai valik uutest ja taastatud 
osadest kuni teeninduspakettideni ja telemaatikalahendusteni. 
Iveco opereerib võrgustikku 8 varosade keskusest ja kasutab 
viimaseid tehnoloogiaid, et garanteerida 24/7 kättesaadavus üle 
terve Euroopa.

IVECO FÄNNIPOOD
Poes saate valida laia valiku IVECO töö- ja vabaaja riietuse 
vahel, aksessuaarid ja abimehed on saadaval esinduses või 
IVECO veebipoes aadressil www.ivecostore.com. 

IVECO ASSISTANCE NON-STOP on vaid telefonikõne 
kaugusel 24h ööpäevas ja 7 päeva nädalas, et hoida teie Daily 
korras ja äri käimas.

IVECO NON-STOP on originaal IVECO nutitelefoni rakendus, mille kaudu saate ühendust IVECOga, kui teie 
autoga peaks midagi juhtuma. Lihtsalt sisestage auto VIN kood ja registreerimismärk ning vaid ühe nupuvajutusega 
saate saata abipäringu IVECO klienditeenindusse. Me hakkame teie päringuga koheselt tegelema aktiveerides teile 
lähima teeninduse ning anname infot auto remondi kohta jooskvalt. Rakendusega saate alati uuendused ning info, mis 
teie sõidukiga remondis toimumas on.

IVECO on CNH Industrial N.V. kaubamärk- globaalne liider kapitalikaupade sektoris. IVECO konstrueerib, toodab ja müüb laia valikuga jõuülekandeseadmetele 
lisaks veel põllumajandus- ja ehitusseadmeid, veoautosid, tarbesidukeid, busse ja spetsiaalseid sõidukeid. IVECO turustab kõrge tööjõudlusega originaalosasid 
kõikidele CNH Industrial kaubamärkidele.

IVECO CAPITAL on IVECO finantsteenuste bränd, mis 
pakub täielikku valikut finantseerimisest, liisingust, rendist ning 
muudest teenustest tarbesõidukitele - pikendatud garantii, 
hooldus- ja remonditeenused ja mitut tüüpi kindlustused võivad 
olla osa sellest teenusest.

Kõik finantsteenused on võimalik kohandada just teie vajadustele 
vastavatek ning kohandada kõikidele sõidukitele - uutele ja 
kasutatutele ning ümberehitatutele.

IVECO CAPITAL pakub professionaalseid lahendusi, et saaksite 
enda jaoks sobivaima valida ning leiaksite oma ärile parima 
pakkumise.

Lisainfo saamiseks palun võtke oma IVECO diileriga ühendust.



VÄ
LJ

A
A

N
N

E 
L1

61
23

01
ET

 - 
03

/1
7

IN
FO

 JA
 P

IL
D

ID
 K

Ä
ES

O
LE

VA
S 

KA
TA

LO
O

G
IS

 O
N

 M
Õ

EL
D

U
D

 IN
FO

RM
AT

IIV
SE

TE
L 

EE
SM

Ä
RK

ID
EL

. I
VE

C
O

 JÄ
TA

B 
O

M
A

LE
 

Õ
IG

U
SE

 V
IIA

 S
IS

SE
 K

A
U

BA
N

D
U

SL
IK

KE
 V

Õ
I E

H
IT

U
SL

IK
KE

 M
U

U
D

AT
U

SI
 IG

A
L 

A
JA

L 
JA

 IL
M

A
 E

TT
ET

EA
TA

M
AT

A
.

IVECO IS A BRAND OF


