
IVECO AJAKIRI

UUE DAILY
Põnevad võimalused 
teie ettevõtte jaoks.

TAASTATUD OSAD
Taastatud osad on soodsad ja 

väikese keskkonnamõjuga.

LÜHEM PIDURDUSTEEKOND 
ÕIGETE OSADE ABIL

Meie tehnikute teadmiste abil ja 
originaalvaruosadega pidurdate 

turvaliselt aastaringselt.

TALVE-
KONTROLL

LUBAGE MEIE 
EKSPERTIDEL VAADATA 
ÜLE OMA IVECO, 
ENNE KUI MÄRJAD 
JA LIBEDAD TEED 
ESITAVAD VÄLJAKUTSE 
SÕIDUKI PIDURITELE 
JA ELEKTRISÜSTEEMILE.

IVECO 
S-WAY. 
UUS 
MOODUS 
SÕITM-
ISEKS.

TUTVU TÄIESTI 
UUE MUDELIGA 
IVECO S-WAY – 
SÄÄSTLIK 
VEOAUTO, MIS 
HELLITAB JUHTI 
JA ON ALATI 
ÜHENDUSES.



… JA SÕIDA TALV 
LÄBI TURVALISELT

TELLI 

ÕIGEAEGSELT…
KONTROLL

VÕTKE ÜHENDUST KOHALIKU IVECO ESINDUSEGA JA LEPI KOKKU KONTROLLI AEG. KUI MIDAGI TULEB 
VÄLJA VAHETADA, SAATE TE HEA PAKKUMISE VARUOSADELE JA PARANDUSTÖÖDELE.

Kehtib kuni 29. veebruarini 2020

TALVEKONTROLL
- SIIS OLETE HÄSTI ETTE VALMISTATUD!

VIIGE OMA 
SÕIDUKID 
TIPPVORMI 
IVECO 
TALVEKONT-
ROLLI ABIL

Vaatamata sellele, kas meil tuleb karm või pehme talv, pakuvad 
teed sellel külmal aastaajal alati väljakutseid. Teie IVECO peab 
olema teie truu töökaaslane igasugustes tingimustes, seega me 
teeme kindlaks, et sõiduki kõik turvasüsteemid –  mh pidurid, 
tuled ja klaasipuhastajad – töötavad perfektselt ja sõiduvahend 
on täielikult valmis igasugusel temperatuuril efektiivselt töötama.

TÖÖD TEOSTATAKSE VASTAVALT 
KONTROLLNIMEKIRJALE

Meie tehnikud on valmis hindama, kas teie IVECO on 
100% valmis ületama talvised väljakutsed. Me kasutame 
kontrollnimekirja, et tagada, et kõik saab tehtud, et te võiksite 
muretsemata tulevikku vaadata.

KÕIKE SEDA KONTROLLIME:

KABIINNÄHTAVUS JA TURVALISUS

PIDURID JA VEERMIKMOOTOR JA MOOTORIRUUM

VEDRUSTUSELEKTROONIKA

VÄLIMISED OSADHEITSÜSTEEM

Suurenda turvalisust maksimaalse 
nähtavusega pimedatel ja vihmastel päevadel. 
Originaal klaasipuhastajad 
alates 49,-

TIPPKVALITEEDIGA PARANDUSTÖÖD
Originaal- ja läbitestitud varuosad

PARIM EKSPERTIIS
Kõrge kvalifikatsiooniga IVECO tehnikud

TÄPSED DIAGNOOSID
Innovatiivse tehnoloogia ja ulatuslike teadmiste abil 

leiame alati igale parandustööle õige lahenduse.

ALATI TEIE LÄHEDUSES
Kohalikud IVECO meeskonnad asuvad üle kogu riigi

PERSONAALNE ABI
Kõrgelt haritud IVECO meeskond on alati valmis 

pakkuma teile parimat ja alati abivalmis teenindust.

VALUE FOR MONEY
Teenindus kohandatakse teie individuaalsetele 

vajadustele vastavaks

PROFESSIONAALNE ABI
Ükskõik kus ja millal

KAS OLETE TALVEHOOAJAKS VALMIS? KONTROLLIME SINU EEST!2 3



Uus Daily on valmis näitama oma tugevusi ning demonstreerima, et siin käivad jõudlus ja sõiduohutus käsikäes muljetavaldava 
kütusesäästlikkuse ja madalate omanikukuludega. Sellel kõigel on positiivne mõju teie ettevõtte rentaablusele. Ning seninägemata 
ühenduvus seab ambitsioonid kõrgeks ja avab ukse uude teenuste maailma, mis on kohandatud just teie ettevõttele ning 
aitab teil täita klientide nõudmisi. Lisaks saate veel hulgaliselt assistent-süsteeme ja kaugelearenenud andmetöötlust, mis 
suurendab nii rooli taga istuva inimese mugavust ning pakub ka paremat ülevaadet sellele, kes haldab teie ettevõtte sõidukeid 
ja transporditellimusi.

KINDEL TRANSPORT 
ILMA STRESSITA
Hädapidurdussüsteem AEBS koos City Brake PRO süsteemiga 
takistab efektiivselt kokkupõrkeid kiirustel alla 50 km/h ja lubab 
oluliselt vähem kahjustusi suuremate kiiruste korral. City Brake 
PRO abil hoitakse ära ka õnnetused aeglaste liiklejatega (5 km/h).

Juhtimisassistent jälgib pidevalt eessõitjat aeglase paljude 
peatustega sõidu korral. Koostöös juhtimisassistendiga tagab 
kohanemisvõimeline püsikiirusehoidja nii optimaalse kiiruse 
kui ka ohutu vahemaa eessõitjaga, samal ajal kui proaktiivne 
teeassistent hoolitseb selle eest, et teie Daily ei kalduks rajalt 
kõrvale. 

Tugeva küljetuule korral aitab küljetuuleassistent tagada turvalise 
sõidu nii avamaal kui ka sildade ületamisel.

Uus Daily aitab oma juhti ka nõudlikel sõitudel mägisel maastikul Hill 
Descent Control süsteemi abil, mis hoolitseb aeglaste ja ohutute 
laskumiste eest järskudel teedel ning Traction Plus süsteem tagab 
omakorda kindla pinnase liivastel, mudastel ja lumistel lõikudel.

SÕIDUAUTO MUGAVUS. 
TÄIESTI TÕSISELT!
Uue Daily rooli taga pakume teile esimese klassi mugavusi ja 
tunde nagu sõidaksite väleda sõiduautoga. Elegantset nahast 
multifunktsionaalset rooli võib reguleerida nii kõrguse kui 
sügavuse suunas ning elektroonne servojuhtimine on töötamisel 
väga täpne. Koos elektroonse käsipiduriga teeb reguleerija „City 
Mode“ liikumise linnapiirkonnas nii lihtsaks, et te kasutate 70% 
vähem jõudu manööverdamisel kesklinna kitsastel tänavatel. 

Uuel armatuurlaual on digitaalne kõrge resolutsiooniga ekraan, 
mis on väga kasutajasõbralik ja võimaldab teenindada kõiki 
tähtsaid seadmeid ja funktsioone.

Uus Hi-Connect hääljuhtimisega infotainment-süsteem annab 
juhile võimaluse kuvada oma mobiili ekraan Apple CarPlay ja 
Android Auto™ abil ning kasutada äppe lihtsalt ja turvaliselt. 
Süsteemil on 7” ekraan koos DAB-Radio, tagakaamera-display, 
TomTom® navigatsioonisüsteemiga ja IVECO Driving Style 
Evaluation System, mis annab juhile teel olles väärtuslikku 
informatsiooni.

VALDKONNA TUGEVAIM 
TEENINDUSVÕRGUSTIK
Samuti on ühenduvus see, mis teeb uue Daily täiesti unikaalseks. 
Reaalaja andmetega saavad IVECO spetsialistid maksimeerida 
sõiduki tööaega proaktiivsete diagnooside, ennetavate kontrollide 
ning hooldus ja parandustööde efektiivse planeerimise kaudu. 
Innovatiivne Remote Assistance Service teeb ka võimalikuks 
viia sisse muudatusi sõiduki elektroonilisse andmestikku ja 
diagnoosimise seadetesse ning uuendada tarkvara signaalide 
kaudu „taevast“ – see vähendab töökoja peatuste arvu.

Uus Daily pakub ka telemaatika lahendusi, mis aitavad omanikku/
autojuhti ja sõidukipargi administraatorit efektiivsust optimeerida 
ning MyDaily veebiportaali ja äpi abil saab muuhulgas analüüsida 
ka sõiduki jõudlust ja kütusekulu.

Sõidukipargi administraator saab kasutada ka uue Daily „Verizon 
Connect“ süsteemi, mis vähendab sõidukulusid optimeeritud 
navigatsiooni, moodsa mootoridiagnostika ja raporteerimisega 
reaalajas.

Rääkides tegevuskuludest on uuel Daily sõidukil veel paar trumpi 
varuks. Elektrooniliselt juhitav, muutlik turbiinigeomeetria, uus 

intelligentne 220 A dünamo (12V) ja spetsiaalse ülesehitusega 
rehvid äärmiselt madala veeretakistusega annavad kuni 10% 
kütusesäästu linnapiirkondades.

Kliendid, kellel juba on sõidukipargi administraatori süsteem, 
saavad webinterface´i kaudu integreerida andmeid uuest Dailyst 
omaenese süsteemi.

UUEL MUDELIL DAILY ON KUNI 
10% MADALAM KÜTUSEKULU JA 
TEENINDUSKULUD LINNASÕIDUL!

UUE DAILY – 
PÕNEVAD VÕIMALUSED 
TEIE ETTEVÕTTE JAOKS

Sõiduraja assistent hoiab 
sind õigel kursil

Hill Descent Control teeb järskudel 
teedel laskumised turvalisemaks.

Hädapidurdussüsteem AEBS 
koos City Brake PRO-ga

Adaptiivne sõidukiirusehoidik 
kombineerituna juhtimisassistendiga

UUS DAILY4



ERISTIIL, OHUTUS
JA TÖÖRÕÕM
IVECO LISASEADMETEGA

+ RENTAABLUS + ÜHENDUVUS + OHUTUS + MUGAVUS

MUUDAB TEIE TÖÖPÄEVA VEELGI PAREMAKS
Lisaseadmed aitavad kaasa töökoha kohendamisele selliseks, et te tunnete ennast mugavalt kõigis olukordades. Tugevdage oma igapäevast tehnoloogiat, 
mugavust, turvalisust ja efektiivsust IVECO täieliku valikuga erikujundusega lisaseadmete abil.

4. VEOKASTI-KAITSE
Erikujundusega kate 

  Sobib hästi, kui on kasutuses, 
aga lihtsasti eemaldatav

  Äärmiselt vastupanuvõimeline niiskusele, 
keemiale ja kriimustustele

KENAD JA HEAD LISASEADMED
IVECO lisaseadmed muudavad teie igapäeva ja sõiduelamuse veel põnevamaks ja efektiivsemaks. Me oleme välja arendanud 
terve rea tooteid, mis on loodud kasvatama sinu sissetulekut ja suurendavad juhi ohutust parema aerodünaamika, nutikate 
lahenduste ning aktiivsete ja passiivsete ohutussüsteemide abil. Meie hi-tech lisaseadmed suurendavad ka sõiduki ühenduvust.

3. QI SMARTPHONE HOIDJA
Kasuta ja lae oma mobiili teel olles:

 Integreeritud Qi tehnoloogia kergeks, juhtmevabaks 
laadimiseks

 Testitud toime tulemiseks ka suurte vibratsioonidega

 Sobib täiuslikult Daily esipaneeli kujundusega

2. KÄNGURURAUAD
Tõstab auto ohutust ja näeb ülihea välja

 Robustne ja valmistatud roostevabast terasest

 Väiksemate õnnetuste korral vähendab paranduskulusid

 Täidab rahvusvahelisi standardeid (TÜV)

1. KATUSESPOILER
Madalamad kulud ja emissioon:

  Suur potentsiaal kütusesäästmiseks 
ja madalam kahjulike ainete emissioon

 Madal kaal, kõrge jõudlus ja roostekindlus
 Perfektne sobituvus = kerge ja kiire monteerimine

Investeer ides IVECO or iginaalsetesse l isaseadmetesse , 
suurendad sa sõiduki efektiivsust ja turvalisust. Siin on väike 
valik tooteid.

473€
PN 500050771

129€
PN 500051756

579€
PN 500050848

alates 230€
PN 500050836

Küljekaitse 

alates 357€

Kängururauad 579€
PN 500050848

Pagasialus 

alates 672€

Valgusti 554€
PN 500051470

            76€
PN 500050831

Hoidik 
hoiatustule 

jaoks 

UUE DAILY LISASEADMED

Orienteeruvad hinnad ilma käibemaksuta
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TIPPKLASSI JÕUDLUS 
 2.3 ja 3.0 liitrised mootorid,  

kuni 210 hj ja 470 Nm

Uus Daily: revolutsiooniline evolutsioon mis muudab teie ettevõtte perspektiivi. Uus mootorivalik, et aidata teil oma ettevõtet 
jätkusuutlikult ja kasumlikult juhtida. Produktiivne töökeskkond ja hulk uusi sõiduabisüsteeme täiesti uueks sõidukogemuseks. Uus 
tase ühendusi, mis avavad täiesti uue maailma personaliseeritud teenuseid.
Uus Daily on tõesti teie täiuslik transpordilahendus, tehtud just teie ettevõtte jaoks.

SÄÄSTLIKUM KUI EALES 
VAREM

Kuni 10% suurem kütusesääst
Kuni 10% väiksemad hoolduskulud 

emissioone bio-metaaniga

STRESSIVABA SÕIDUKOGEMUS 
JA TURVALISUS

Täiesti uus roolimissüsteem  
ja Assisted Driving tehnoloogia

TÄIUSTATUD ÜHENDUSED  
JA TEENUSED
Rohkem aega teel  

ja suurem säästlikkus  
Daily B-Link lahendustega

MUUDA OMA  
ETTEVÕTTE VÄLJAVAATEID

IVECO DAILY
Mudel

35S
Mudel

35C
Mudel

40C/50C

Piduriklotsid

Esimene 173€
PN 500055563

Tagumine 189€
PN 42576681

179€
PN 500055564

122€
PN 500055565

Pidurikettad

Esimene 106€
PN 504121605

119€
PN 504121612

Tagumine 119€
PN 7186309

179€
PN 7186485

119€
PN 7180256

Pidurisadulad

Tagumine 
(vasak/parem) 

üksik- ja kaksikratas

229€
PN 500060812 (vasak) 
PN 500060814 (parem)

285€
PN 500060816 (vasak) 
PN 500060818 (parem)

INVESTEERIGE 
OMA 
PIDURITESSE

Maksimaalne efektiivsus ja kaitstus probleemide eest.
Piduriketaste ja piduriklotside kvaliteet on olulise tähtsusega selle 
jaoks, et teie IVECO suudaks efektiivselt pidurdada. See puudutab nii 
ketaste disaini, materjali paksust, friktsiooni ja omadust vastu pidada 
üle tuhandete kilomeetrite+ vältida ülekuumenemist, müra ja katteid. 

IVECO PIDURIKETTAD 
JA KLOTSID PAKUVAD 
TURVATUNNET

Pidurisüsteem on teie IVECO kõige tähtsam turva-
varustus. See peab suutma kiirust langetada või ka 
kiirpidurdada väheste sekunditega nii, et kahju või õn-
netust oleks võimalik vältida. Seepärast on väga oluline, 
et pidurid on 100% efektiivsed, kui selle järgi peaks 
tekkima vajadus. Ja selle turvalisuse leiate meie juurest!

Orienteeruvad hinnad ilma käibemaksuta

PIDURI ORIGINAALOSAD 
TURVALISEKS SÕIDUKS

OHUTUS IGASUGUSTE TINGIMUSTE KORRAL 9



✗ ✗DRIVE THE NEW WAY.

ROHKEM MUGAVUST, ROHKEM ÜHENDUVUST, ROHKEM TEENUSEID KUI 
KUNAGI VAREM. OLE PEATAMATU IVECO S-WAY’GA.
Puhkuseks, lõunapausiks, kohvipausiks või ilusate vaadete nautimiseks: muid põhjuseid teil teel seisma jääda ei 
ole. Esitleme teile uhkusega IVECO S-Way mudelit, mis on kõige mugavam ja kõige paremate võrguühendustega 
veok, mille oleme kunagi teinud: see reisikaaslane toetab teid igal ajal ja iga ülesande täitmisel.

I AM UNSTOPPABLE
(Except for a good reason)

OPTIMEERI OMA IVECO 
ELEKTRISÜSTEEM
Koostöö teie sõiduki aku, starteri ja generaatori vahel on otsustava tähtsusega selle jaoks, et auto käivituks igasuguste 
ilmatingimuste korral. Valides IVECO originaalvaruosad, mis on loodud täpselt teie IVECO jaoks, võite kindlad olla, et nad teevad 
efektiivset koostööd, et te saaks edasi liikuda.

Generaatorid
✘  Aku halb laadimine = pidev jõudluse kadu
✘  Kiire hõõrdumine, nõnda, et aku kaotab voolu
✘  Halb vooluvarustus sõiduki elektroonilises varustuses
✘  Tõsine voolutugevuse vähenemine
✘  Kasvanud mõju keskkonnale ja reostus

Starter
✘ Raskused mootori käivitamisel
✘ Kiire hõõrdumine
✘  Negatiivne mõju sõiduki teistele voolunõudvatele osadele

 MITTEORIGINAALSEID VARUOSI VALIDES TEKKIVAD RISKID:

GENERAATOR STARTER 

AKU

Kui tahate olla kindlad, et teie IVECO käivitub 
probleemivabalt aastaringselt, peate tagama, et 
aku, starter ja generaator alati töötavad optimaalselt 
koos ja on täielikus korras. Nad sõltuvad teineteisest, 
selleks et korralikult töötada. Ja teie sõltute nendest, 
et sõita probleemivabalt. Seetõttu soovitame, 
et te alati kasutaks originaalvaruosi – odavad, 
mitte originaalosad võivad hiljem kalliks maksma 
minna ning halvimal juhul võivad nad kahjustada 
teie sõidukit, rikkudes ära teised mootoriosad ja 
elektroonika nõnda, et võib tekkida vajadus veel 
suuremate paranduste järele.

JÕUD KOHALT STARTIMISEKS. 
IGA PÄEV! 

Generaatorid
✔  Optimaalne laadimine kõikide temperatuuride puhul
✔  Loodud pikaks elueaks ilma hoolduseta
✔  tugevdatud laagrid temperatuurikindla määrde ja tihenditega
✔  Kõrge vasesisaldus paremaks magnetiliseks ja elektriliseks 

toimimiseks
✔  Stabiilne voolutugevus= aku pikem eluiga
✔  Vaikne akustilise mugavuse tarbeks

Starter
✔  Äärmiselt kõrge kvaliteet = pikem eluiga
✔  Temperatuurikindel kumm
✔  Kaitstud tolmu, vee ja kleepuva mustuse sissetungi vastu
✔  Kannatab ka väga tugevaid vibratsioone

KINDLUSTUNNE VALIDES ORIGINAALOSAD:

Iveco Daily
F1A/F1C mootorid

Iveco Daily
F1A/F1C mootorid

361€
PN 504385138

252€
PN 500059600

394€
PN 69502571

281€
PN 500059592

OLE TALVEKS VALMIS

Orienteeruvad hinnad ilma käibemaksuta

11



IVECO esitles oma epohhiloovat uut pikamaaveokit, IVECO S-WAY, esindustele, müüjatele, klientidele ja rahvusvahelisele pressile 
IFEMA näitusekeskuses kongressi ajal Hispaania pealinnas Madridis koos meie globaalsete partnerite Amazoni, Shelli ja Microsoftiga.

ESITLEME SULLE UUT 
IVECO S-WAY: 
100% SEOTUD, JUHILE 
ORIENTEERITUD 
PIKAMAAVEOK

UUS FANTASTILINE S-WAYUUS FANTASTILINE S-WAY

IVECO S-WAY: 
IVECO-VEOK 
SAABUVAKS 
AASTAKÜMNEKS
IVECO S-WAY viib edasi kõik need eelised, 
mis juurutati eelnevate põlvkondade 
poolt ja lisas juhimaja, mis on täielikult 
uuesti kujundatud, keskendudes juhi ja 
omaniku vajadustele. Tugeva konkurentsi 
tõttu vajavad logistikafirmad tipptaseme 
efektiivsust ja tootlikkust oma sõidupargi 
jaoks. Uus IVECO S-WAY täidab kõik 
nõuded 100% ja pakub unikaalset ja 
täielikku funktsioonide ja teenuste paketti, 
mis on välja arendatud seades fookusesse 
autojuhi, jätkusuutlikkuse ja uue laiendatud 
ühenduvusvõimaluste taseme, eesmärgiga 
vähendada omanike kulusid.

Hubertus Mühlhäuser, CNH Industriali 
Chief Executive Of f icer, es i t les 
strateegilist visiooni ja tulevikuväljavaateid 
CNH Industriali jaoks üritusel, mille avas 
Gerrit Marx, President Commercial 
and Specialty Vehicles. Esinejate hulgas 
olid ka globaalselt juhtivate ettevõtete 
ja IVECO partnerite Amazoni, Shelli 
ja Microsofti esindajad, kes on tuntud 
innovatiivsete loojatena ja piir ideta 
mõtlejatena.

Kongressil esitas Hubertus Mühlhäuser 
järgmise kommentaari: “CNH Industriali 
osana on IVECO omakorda osa millestki 
suuremast ja kasutab kontsernisisest 
sünergiat. Uus lipulaev raskete veokite 
seas ei ole mitte ainult uuenduslik IVECO-
tootemargi jaoks – see on ka tähtis teetähis 
CNH Industrial kontserni kui terviku jaoks”.

Selle lansseerimisega tutvustab IVECO 
oma uu t r a skeveok i te mude l i te 
programmi, IVECO WAY, mis markeerib 
tugevat suunamuutus t pakkumaks 
klientidele integreeritud, majanduslikku 
ja keskkonna la se l t jä tkusuut l ik ku 
transpordilahendust, kus tootega seotud 
teenused muutuvad peaaegu tähtsamaks 
kui toode ise.

Oma kõnes selgitas Gerrit Marx: “Me 
soovime jääda lihtsaimaks veokite-OEM´iks 
tehes koostööd meie tarnijate ja klientidega, 
samal ajal kui me kujundame oma sõidukit 
vastavalt autojuhtide igapäevale, milleks 
tänapäeval on midagi palju enamat kui ainult 
tee, mida mööda tuleb sõita. Jätkusuutlikkuse 
nõue annab meile ülisuure vastutuse 
tegemaks transpordivaldkonda, mis meie 
ühiskonna jaoks on otsustava tähtsusega, 
rohkem ligitõmbavamaks ja mugavamaks, 
mis nõuab palju enam kui naha või puidu 
siia ja sinna lisamine.”

12 13



UUS FANTASTILINE S-WAYUUS FANTASTILINE S-WAY

IVECO S-WAY edumeelne ühenduvus 
on välja töötatud aitamaks aktiivselt 
logistikaf irmasid ning parendamaks 
nende rentaablust maksimeerides 
sõiduki tööaega , pakkudes pidevat ja 
ettenägelikku teenindust My IVECO 
Way Solutions abil ja tagades madalad 
üldkulud omanikele. See avab ukse ka uuele 
modulaarsele pakkumisele isikupõhiste 
premium-teenuste osas , sealhulgas 
professionaalne kütusenõustamine, 
sõidukipargi juhtimine ja hooldus, et 
optimeerida sõidukipargi jõudlust ja 
efektiivsust.

IVECO S-WAY: 
SÄÄSTLIK VEOK
Uus IVECO S-WAY põhineb ainulaadsel 
ja säästl iku esit lusel , mis on palju 
aastaid iseloomustanud IVECO tugevat 
mudelprogrammi ja tagab soovimatute 
osakeste järjest suureneva vähenemise, 

väljendatud mudelprogrammi loosungil: 
IVECO. UUS MOODUS SÕITMISEKS.

Uus IVECO WAY-mudelprogramm on 
meie arenguprotsessi kulminatsioon, mis 
viimati tutvustas IVECO S-WAY eelkäijat 
11% parendatud kütuseefektiivsusega, 
valdkonna esimest tõelist maagaasil 
töötavat lahendust pikamaatranspordile 
+ X-WAY-perekond kergemate offroad-
ülesannete jaoks. Mudelprogramm on 
turuliider ja näitab transpordisektoris 
valitsevaid tendentse: Sõiduki ja selle 
ümber olevate teenuste eraldusjoonte 
kustutamine, edumeelne ühenduvus, 
vajadus meelitada ligi ja hoida kõrgelt 
k va l i f i t seer i tud profess ionaa lse id 
autojuhte ning järjest kasvavad nõuded 
säästlikkusele.

PÖÖRDELINE 
SÜNDMUS 
TEEDRAJAVAL 
LANSSEERIMISEL
IVECO suunab rambivalguse autojuhile 
sündmusega IVECO Relay Race “Our 
history, your stories”, see on initsiatiiv, 
mille käigus jälgiti pikasõiduveokite juhte 
4 etapilisel sõidul läbi Euroopa koos 
peatustega ikoonilistes CNH Industrial`i 
kohtades. Sõit sai alguse CNH Industrial 
Village´ is Torinos Itaalias ja seejärel 

NOx- ja CO2-emissioonidena. Nagu 
eelkäijate puhulgi kombineeritakse 
madalad omanikukulud madala 
emissiooniga eksklusiivse HI-SCR-
süsteemi ja unikaalse kütuseefektiivsuse 
teel kõrgtasemelise mootoritehnoloogia ja 
Hi-Tronix-käigukasti tõttu, samuti mitmete 
kütust säästvate lahendustega nagu Smart 
EGR.

Transportettevõtete jaoks, kes soovivad 
sõita, “rohelise” sõidukipargiga, on IVECO 
S-WAY Natural Power jätkuvalt ainuke 
LNG-veok, kes pakub sõiduulatust 
kuni 1600 km pikamaasõitudeks koos 
460 hobujõuga. Selle sõidukiga kasutate 
kõiki maagaasi eeliseid, see on ainus 
kohe olemasolev madala emissiooniga 
alternatiiv diislile raskeveokite segmendis 
ning mis annab 99% madalama osakeste 
emissiooni, 90% vähem NO2 ja biometaani 
puhul 95% vähem CO2 = peaaegu null.

tehti peatus poolhaagise tehases St. 
Valentinis, Austrias, IVECO raskeveokite 
ehitus- ja testikeskuses Ulmis, Saksamaal, 
ja mootoritehases Bourbon-Lancys, 
Prantsusmaal, et lõpuks jõuda määratud 
lõpp-punkti Madridis Hispaanias.

Sõidu ajal rääk is id autojuhid oma 
kogemustest IVECO sõidukitega teel olles 
ja nende lugusid jagati sotsiaalmeedias ja 
näidati kongressi ajal.

Selle initsiatiivi eesmärk oli valgustada 
i g a päev a s e i d  v ä l j a k u t s e i d ,  m i s 
pikamaasõidukite juhtidel teel on ja seda 
osa, mida nende veok mängib nende elus 
teedel sõites.

Igas peatuses andis veoki juht edasi 
teatepulga, „müstilise kasti“, järgmisele 
juhile sõidu järgmises etapis. Sõit leidis 
oma kulminatsiooni kongressil kui viimase 
etapi autojuht tuli „müstilise kastiga“ lavale.

Gerrit Marx avas selle ja lansseeris uue 
sõiduki, paljastades selle sisu- sümboolse 
“S” tähe IVECO S-WAY’s.

IVECO tuumväärtus jätkusuutlikkus leidis 
oma väljenduse ka ürituse ülesehituses, 
kuna Iveco-tootemark kasutas võimalust 
edastada oluline keskkonnasõnum ja 
kasvatada teadlikkust plastireostuse 
kohta maailmameredes. Kõik osalejad 
said veepudeli, mis oli tehtud 100% 
taaskasutatavast PETG-st, koos üleskutsega 

IVECO WAY- 
MUDELPROG-
RAMM: “KLIEN-
DIKESKNE” 
LÄHENEMINE
IVECO WAY-mudelprogramm annab 
oma uue nimega märku uuest viisist olla 
kliendikeskne ning sellest, et me kasutame 
ära kõik moodsad ühenduvusvõimalused, 
et luua lahendusi, mis toetavad meie klienti 
nende sõidukite elutsükli igas faasis. Meie 
kliendile suunatud fookus hõlmab ka 
autojuhti ja püüab tõsta rooli taga istuja 
elukvaliteedi taset.

See juhatab s isse uue mooduse 
opereerimiseks, kus ühenduvus toob 
autojuhi, omaniku ja IVECO kokku veoki 
pardale, et me saaksime koos töötada 
sõiduki ettevõtlusalase edu loomisel ja 
tagada rentaabluse– nagu seda on ka 

täita seda nende veeautomaatide juures, 
mis olid kongressi alal üles seatud ning 
seeläbi aidata päästa ookeane.

Kooskõlas ettevõtte vastutustund-
likkuse loosungiga kaasas IVECO
mit tetu lundusühingu Equoevento 
Spain, kelle eesmärk on vähendada 
toidu raiskamist ja aidata abivajajaid, 
toetada efek t i ivsemat ressur ss ide 
kasutust ning aidata kaasa vähendada 
keskkonnamõjusid, mis on tekkinud 
toiduainete ületootmisest. Organisatsioon 
kogus kokku kogu ülejäänud toidu, mis 
kingiti lähedalasuvatele toidupankadele.
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Siin on ära toodud milliseid meie 
Reman-tooteid ostetakse IVECO 
omanike poolt kõige rohkem, 
säästmaks raha, paranduskulusid, 
sõidupeatusi ja keskkonda.

21
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876

KAHEKSA KÕIGE POPULAARSEMAT 
TAASTATUD VARUOSA

Täitmaks pidevalt kasvavat nõudlust laiendame kogu aeg IVECO Reman sortimenti uute 
varuosadega. Võtke ühendust oma IVECO teeninduspartneriga ja uurige lähemalt.

TURBOLAADIJADSTARTERID GENERAATORID

PIDURISADULAD PIHUSTID

KÜBEMEFILTRIDSIDURIKOMPLEKT DENOX PUMP

REMAN: TAASTATUD OSAD 
ON SOODSAD JA VÄIKESE 
KESKKONNAMÕJUGA

TAASTATUD OSAD

ÕLIFILTRI 
VAHETUS

MOOTORIÕLI TÜHJENDAMINE 
JA TAASTÄITMINE

HEA JA ÖKONOOMNE 
HOOLDUS LOJAALSETELE, 
VANEMATELE DAILY 
MUDELITELE
Tasub alati ära teha IVECO mudelite tavalised hooldused õigeaegselt – ka siis 
kui teie Daily vanus on üle 5 aasta.

Me tahame aidata hoida teie veidi vanemat Daily mudelit samuti tippvormis! 
Sellepärast pakume volitatud hooldust ja NEXPRO kõrge kvaliteediga varuosi 
väga heade hindadega, nii et nii teie IVECO liiguks jätkuvalt täiuslikult.

TEIE SÕIDUKI 
TEHNILINE 
KONTROLL

  Esi-, taga- ja märgutulede 
ülevaatus

  Pesuvedeliku lisamine

  Armatuurlaua hoiatustulede 
kontroll

  Piduriklotside kulumise 
ja kahjustuste visuaalne 
inspektsioon

  Piduriketaste visuaalne 
inspektsioon

  Pidurivedeliku 
ja selle keemispunkti kontroll

  Pidurisadulate kulumise ja 
ohutuse visuaalne ülevaatus

  Rehvide seisundi ja mustri 
sügavuse kontroll

  Jahutusvedeliku kontroll

  Pidurivooliku kulumise ja 
olukorra kontroll

  Servoõli seisundi kontroll

  Juhtsüsteemi ja vedrustuse 
kulumise ja korrosiooni kontroll

  Vedrude kontroll

  Õlilekete kontroll

  Heitsüsteemi ja tarvikute kontroll

  Hüdraulika ja õlituse kontroll 
(juhul kui paigaldatud)

Mootoriõli tühjendamine ja taastäitmine + õlifiltrivahetus + 
16 punkti kontrollimine 5+ aasta vanusel mudelil Daily.

Mootoriõli ja õlifiltri vahetus + 16 tähtsa punkti kontroll
PLUS 5 HOOLDUS

HELISTA JA BRONEERI
TEENINDUSSE AEG.
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NEXPRO – 
LÖÖB KÕIKI 
KONKURRENTE

ÕLIFILTER

PIDURIKLOTSIDE 
KOMPLEKT

PIDURIKETTAD

PIDURIKING
KOMPLEKT

ÕHUFILTER

KÜTUSE 
FILTER

Kui IVECO maateede kuningad peavad minema iga-
aastaselt hooldusesse, muutuvad prioriteedid ajaga. 
Alates seitsmendast aastast soovitame originaal ja 
konkurentsivõimelisi NEXPRO varuosi, mis koos 
garantiiga ületavad neid odavaid koopiatooteid, mida 
võite saada teistest kohtadest.

NEXPRO by IVECO  t ä idab s inu soov id mada lates t 
hoolduskuludest ja ületab kõik konkurendid kindla kvaliteedi 
abil, mis on samal tasemel originaalvaruosadega.

Sa saad IVECO kõikehõlmava sõidukindluse ja stabiilsuse 
garantii – paigaldatud meie äärmiselt professionaalsete 
tehnikute poolt.

SEL MOEL ÜLETAME 
KÕIKI MITTEORIGI-
NAALSEID VARUOSI:
  Kindel kokkulepe ajakasutuse osas ja 
suurepärased varuosahinnad paranduste korral.

  Kõikehõlmav garantii nagu IVECO originaalosade 
ostmise puhul.
  Maksimaalne sõiduohutus ja kindlus.

Iveco Daily jaoks
Mudeliaasta 2006/2009/2012

Iveco Daily jaoks
Mudeliaasta 2006/2009

Iveco Daily jaoks
Mudeliaasta 2006/2009

Iveco Eurocargo/Stralis jaoks
Mudeliaasta 2008/2007

23€
PN 500041212

18€
PN 500041179

33€
PN 500041170

17€
PN 500041185

Iveco Daily jaoks
Mudeliaasta 2006/2009/2012

139€
PN 500041192

Iveco Eurocargo jaoks
Mudeliaasta 2008

18€
PN 500041216

Kui tegemist on kvaliteedi ja ohutusega, suudab NEXPRO 
täielikult konkureer ida or iginaalvaruosadega . Mõlemad 
tootesor t imendid va s t avad ü l i k armide le nõuete le ja 
täidavad IVECO tehasestandardeid ja kõiki ohutusalaseid 
miinimumnõudeid– nt kõik piduriosad on ECE-R90 sertifikaadiga.

NEXPRO arendab jooksvalt välja uusi tooteid, et sa saaks valida 
kõiki tähtsaid varuosi otse meie käest- seda tõelise IVECO 
sõidukindluse ja garantiiga ning äärmiselt mõistlike hindadega.

KONTAKTEERU 

MEIEGA MILLAL 

IGANES. KUI SOOVID 

TEADA ROHKEM IVECO 

ATRAKTIIVSEST 

NEXPO 

SORTIMENDIST

Iveco Daily jaoks
Mudeliaasta 2006/2009/2012

Iveco Eurocargo/Stralis jaoks
Mudeliaasta 2008/2007

69€
PN 500041233

246€
PN 500041229

Iveco Daily jaoks
Mudeliaasta 2006/2009/2012

106€
PN 500041217

KÕIGE TARGEM VALIK TEIE VANEMA IVECO JAOKS

Orienteeruvad hinnad ilma käibemaksuta
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Vilnius
V.A. Graiciuno g. 36
LT-02241, Vilnius
E–R 8.00–22.00
L–P 8.00–17.00
Varuosad +370 5255 3489
Teenindus +370 5255 3474

UAB Transmitto
www.transmitto.lt

Vilnius
S.Dariaus ir S.Gireno g. 19
LT-02184, Vilnius
E–R 7.30–21.00
L 7.30–16.00
Varuosad +370 5210 5502
Teenindus +370 5210 5500

Siauliai
Isradeju g. 8
LT-78148, Siauliai
E–R 8.00–20.00
L–P 8.00–15.00
Varuosad +370 4150 4090
Teenindus +370 4150 2251

Kaunas
Vakarinis aplinkkelis 20
LT- 48184, Kaunas
E–R 8.00–20.00
L–P 8.00–17.00
Varuosad +370 3745 7245
Teenindus +370 3721 6161

UAB Transeuro Group
www.transmitto.lt

Klaipeda r.
Palangos pl. 2, Sudmantai
LT-96327, Klaipeda r.
E–R 8.00–17.00

Varuosad +370 4648 5500
Teenindus +370 4642 0901

Klaipeda
Pramones g. 3
LT-94102, Klaipeda
E–R 8.00–20.00
L–P 8.00–15.00
Varuosad +370 4638 2127
Teenindus +370 4634 6643

UAB Skuba
www.skuba.lt

Talinn
Pärnu mnt 556
76401, Laagri
E–R 8.00–18.00

Varuosad +372 677 9070
Teenindus +372 677 9077

Riia
Kārļa Ulmaņa 5B
LV-1004, Riia
E–R 8.00–20.00
L–P 9.00–18.00
Varuosad +371 6735 7770
Teenindus +371 6735 7777

Tartu
Ringtee 56A
51014, Tartu
E–R 8.00-17.00

Varuosad +372 740 9066
Teenindus +372 740 9066

Iv Pluss AS
www.ivpluss.ee

Skuba Latvija SIA
www.skuba.lv

| Leedu

| Eesti | Läti

Trükises „Iveco
&

You” toodud hinnad on soovituslikud. Trükises kasutatud graafilised pildid on illustratiivsed. Kui trükises m
ärgitud hinnad voi m

uu teave toodete kohta
ei lange kokku esindustes jagatava infoga, palum

e trükises m
ärgitud hindu ja teavet pidada trükiveaks. Trükises toodud pakkum

ised kehtivad kuni 31.12.2018.

IVECO ESINDAJAD 
BALTIMAADES


