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GÆLDENDE TIL 30/4 2014

HvaD Gør  
forskELLEN   
vED kvaLITET 
fra IvECo? 

orIGINaLE DELE 
Sikkerheden ved den bedste kvalitet:  
Det er vigtigt, så du ikke får problemer  
på turen.

2 års GaraNTI på DELENE 
… for vi er overbevist om kvaliteten af vores  
originaldele, og du kører mere sikkert på vejene.

rEsErvEDELE på LaGEr 
For din tid er kostbar, og vi garanterer, at arbejdet  
kan udføres uden at skulle vente på bestilling af dele. 
Dette gælder for de fleste reservedele.

Top-MEkaNIkErE 
Vores mekanikere gennemgår hvert år en intensiv, kon-
tinuerlig undervisning. Dette gør de, for at vi kan være 
sikre på, at du altid har en mekaniker til din IVECO, der 
er helt opdateret på de nyeste udviklinger på bilerne.

koNTakT DIN LokaLE IvECo-
forHaNDLEr for aT HørE 

MErE oM DE spÆNDENDE TILBUD

LE
AF

LE
T_

IVE
CO

_I
GD

1_
DK

 -
 P

ho
to
s 
cre

dit
s: 
Ge

tty
 Im

ag
es
 –

 C
re
at
ion

 



FORKÆL DIN IVECO:  
TILBUD DER IKKE ER TIL AT STÅ FOR

Forkæl din IVECO med nye karrosseridele til markedets 
bedste priser! Fås til alle IVECO årgange og modeller. sIkkErHEDssÆT 

  Viskerblade
  Pærer
  Sikkerhedsvest
  Førstehjælpskasse
  Advarselstrekant

> kr. 849,-

koMforTsÆT 
  Termokrus
  Multiværktøj
  Mobiltelefonholder
  Pude

> kr.289,-

TiLBUD PÅ oRiGiNALe DeLe
BrEMsEskIvEr oG kLoDsEr

karrossErIDELE TIL GoDE prIsEr

TiLBUD PÅ ALT-iNKLUSive SeRviceS 
HoLD sTYr på UDGIfTErNE 

TiLBeHØRoLIEskIfT, aLT INkLUsIvE
+  Petronas Urania motorolie,  

IVECO Value Line oliefilter, montering

> kr. 849,-

BrEMsEskIfT, aLT INkLUsIvE
+  IVECO Value Line bremseklodser,  

montering

> kr. 999,-

ALL IN ONE

Ved skift 
af skiver, klodser 
& indikatorer

-20%

-15%
Baglygte
> kr. 979,-

Sidespejl
> kr. 1.110,-

Bagkofanger
> kr. 675,-

Forlygte
> kr. 1.639,-

Forkofanger
> kr. 3.399,-

TraNsparENTE  
oG koNkUrrENCEDYGTIGE prIsEr... 
  Ingen overraskelser på regningen takket være faste  
priser aftalt forud

 Besked om værkstedstid allerede ved modtagelsen

sErvICE, DEr GIvEr DIG ro oG ovErBLIk 
  Foretages af fagpersonale, som konstant og målrettet 
undervises i ny teknologi og nye produkter fra IVECO

  Kvalitetsreservedele med garanti: 100% originale  
dele fra IVECO

  Fortsat producentgaranti

fasT prIs på sErvICEEfTErsYN:

Det lille eftersyn - M1:
  Skift af oliefilter, motorolie, brændstoffilter, 
samt IVECO servicetjek af køretøj

> kr. 1.349,-

Det store eftersyn – M2:
  Skift af oliefilter, motorolie, gearkasseolie, 
brændstoffilter, samt IVECO servicetjek af køretøj

> kr. 2.099,-

Viste eksempel er til Daily MY2006, rabat fratrukket. Den viste rabat er gældende på alle karrosseridele.

Små ting, der gør livet på landevejen en lille 
smule behageligt:  
Et sikkerhedssæt eller et komfortsæt 
fra IVECO Accessories.


