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LUK OP OG SE VORES GODE   TILBUD  
PÅ TILBEHØR OG SERVICES



Sådan går du bedst de  
kolde måneder i møde! 
Bliv klar til kolde, våde og glatte veje

ER DINE BREMSER GODE NOK?

Ja, det er et ret svært spørgsmål. Nogle gange kan bremserne være  
på nippet til at give op, uden at du kan mærke det som chauffør. 

Derfor bør du få tjekket dine bremser indimellem. Og særligt nu,  
hvor der kan vente sne, slud og isglatte veje omkring hvert hjørne.

Kom ind, og få vintertjekket dine bremser.

Prisen er inklusive originale bremseklodser 
(foran), slidindikator og arbejdsløn.

Viste eksempel er til Daily 35S

Det er ikke til at se forskel  
med det blotte øje, men  
i brug er der ingen tvivl: 

Originale dele holder længere.

Daily – 115 Ah kr. 1.150,-
Euro Cargo – 185 Ah  kr.  1.627,-
Stralis – 225 Ah kr.  1.570,-

PRISER
Hvorfor skal du vælge originale  
IVECO-batterier? Fordi du får: 
    10 % større strømreserve sammenlignet med standardbatterier
    6 % større startkraft sammenlignet med standardbatterier 
    50 % hurtigere genopladning sammenlignet med standardbatterier
    7 gange mindre vandforbrug sammenlignet med standardbatterier

2.165,-Fra 
kr.

KAMPAGNEPRIS

Skift af bremseklodser 
samt indikatorer på  

for- og bagaksel. 

Kr. 4.045,-

FÅ EN GOD START PÅ DAGEN – HVER DAG!

De fleste af os har prøvet det:  
At have kæmpet os frem til bilen gennem bidende kulde og tårnhøje 
snedriver for så at dreje nøglen og opdage, at batteriet er fladt. Det er 
ikke en god start på dagen.

Men hvorfor sker det altid om vinteren? Fordi batteriets kapacitet 
falder i takt med temperaturen. Og vi bruger ekstra meget strøm til 
klimaanlæg, sædevarme og vinduesviskere i vintermånederne.

Kom ind, og lad os tjekke dine batterier. 
Det tager kun 30 sekunder – så er du videre.



Og hele 16 kontrolpunkter: 
    Kontrol af gearkassens og bagtøjets oliestand
    Kontrol af undervognen
    Kontrol af slør og slid i bære- og styrekugler
    Kontrol af kølervæske, frostbeskyttelse og 

servoolie
    Visuel kontrol af luft- og brændstoffilter
    Kontrol af batterie
    Bremsekontrol på bremsestand
    Kontrol af bremsevæskens kogepunkt
    Kontrol af den lastafhængige bremseventil
    Visuel kontrol af bremseklodser, bremseskiver og 

bremserør
    Kontrol af dæktryk og dækmønster
    Kontrol af lys, lygter, viskere og dyser
    Smøring af alle hængsler, låse og kabler
    Påfyldning af sprinklervæske
   Kontrol af softwareopdateringer
   Nulstilling af servicecomputer med IVECO-tester

Har du en Daily, der er ældre end 5 år? Så kan du få markedets 
bedste pris på et eftersyn hos en autoriseret IVECO-forhandler.

Kom forbi, og vi kigger vognen igennem fra kofanger til kofanger.
Så kan du roligt køre vinterens sne, slud og isglatte veje i møde. 1.625,-

Fra kr.

Gælder kun Daily fra 2009 eller før

PLUS 5 SERVICE indeholder: 
    Skift af motorolie
    Skift af motoroliefilter

HVORDAN HAR DINE VINTERDÆK DET? LAD OS TJEKKE DEM

Til vinter skal der vinterdæk på bilen. Det ved de fleste.  
Men hvornår skal man udskifte sine gamle vinterdæk med  
et sæt nye? Det ved de færreste.

Er dine vinterdæk nedslidte, mister du vejgreb, og din vogns  
bremseevne forringes betydeligt, hvilket ikke er rart, når du  
kører rundt på isglatte veje.

Kig derfor ned til din lokale IVECO-forhandler. Så tjekker  
vi dine dæk. Og trænger de til at blive skiftet, sætter vi et  
par nye på med det samme.

PLUS 5 SERVICE PÅ DIN DAILY

Vinterdæk 
Hankook RW06 195/75R16 
Inkl. montering fra kr. 780,-
Hankook RW06 225/65R16 
Inkl. montering fra kr. 995,-
Helårsdæk 
Hankook RA10 195/75R16 107/105R6 
Inkl. montering fra kr. 845,-



Forkofanger
Fra kr. 3.359,-

Baglygte
Fra kr. 969,-

4

Når temperaturen falder stilles der flest krav til din 
bil. For når kulden bider, vintermørket sænker sig, 
snedriverne hober sig op, skal din bil være i orden, 
hvis du skal nå frem i tide.

Gummimåtter
Regn, slud, sne og sjap hører til vintervejret.  
Men ingen af delene behøver at komme ind i  
din vogn, hvis du har en solid gummimåtte. 

Sikkerhedskit
Med et sikkerhedskit har du alt, hvad du skal bruge, 
hvis uheldet er ude. Lige fra advarselstrekant og 
sikkerhedsvest til førstehjælpskasse

Viskerblade
En lavthængende vintersol og dårlige viskere kan 
blænde selv de mest skarpsynede. Så kast et blik  
på dine viskere. Måske skal de skiftes. 

Daily S2000  
kr. 280,-

Euro Cargo MY2008 
kr. 310,-
 
Stralis MY2007 
kr. 310,-

Daily MY2006  
kr. 340,-

Euro Cargo 
kr. 385,-
 
Stralis AS 2007
kr. 400,-

Har du styr på bilen, inden kulden kommer?

kr. 215,-

Viste priseksempler er til Daily MY2006, rabat fratrukket. Den vist rabat er gældende på alle karrosseridele 

3 VARME TILBUD TIL VINTERKULDEN

Sidespejl
Fra kr. 1.345,-

1

-15 %
VÆR SIKKER PÅ ET GODT UDSYN OG BLIV KLAR TIL DEN MØRKE TID

2 23

Forlygtebeskytter
Fra kr. 585,-

Forlygter
Fra kr. 1.625,-
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KONTAKT DIN LOKALE  
IVECO-FORHANDLER FOR  

AT HØRE MERE OM  
DE GODE TILBUD

Vind en middag for to
Hvorfor kører du IVECO? Fortæl os din historie,  og deltag i lodtrækningen om en middag for to til  en værdi af 600 kr.  

Send din historie til iveco-nordic@iveco.com  (skriv ”min Daily-konkurrence” i emnefeltet)  senest den 1. november 2014.

Du tilmelder dig samtidig vores nyhedsbrev.
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