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LUK OP OG SE VORES GODE   TILBUD  
PÅ TILBEHØR OG SERVICES
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Sol, sommer  
og serviceeftersyn  
Er du helt klar til sommeren?

FÅ REN LUFT I VOGNEN AIRCONDITIONPAKKE

Et beskidt klimaanlæg
bliver hurtigt til en

sundhedsrisiko
495,-

KAMPAGNEPRIS

Klimaanlæg skal renses én gang om året, også hvis de ikke 
lugter. Ellers risikerer du at sidde og indånde skimmelsvamp, 
pollen, mug og andre bakterier, mens du kører. Og det er 
ikke godt for helbredet. Kom ind og få renset dit klimaanlæg. 
Så kan du trække vejret roligt igen.

Fra 
kr.

BREMSESKIFT GIVER STØRRE SIKKERHED

2.165,-Fra 
kr.

KAMPAGNEPRIS

Hertil kommer pollenfilter og kølemiddel.

Et velfungerende bremsesystem er  
essentielt for sikker færdsel i trafikken
Og her spiller bremseklodserne en vigtig rolle. Kører du  
med nedslidte bremseklodser, risikerer du:

  Længere bremseafstand

  Ubalanceret bremsning, hvorved  
 du mister kontrollen over vognen 

  Støj og vibrationer

  Slitage på bremseskiven

Alt dette udgør en fare for både  
dig som chauffør og dine medtrafikanter.

Vil du også være  
sikker i trafikken?
Så skynd dig at få skiftet dine bremser  
til kampagnepris. Vi har allerede lagt  
et sæt fra til dig.

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

Viste eksempel er til Daily 35S13, 2012

Få renset hele 
dit klimaanlæg:

IVECO
ALL IN ONE



 

GIV UNDERVOGNEN EN OVERHALING

Få de bedste  
reservedele til de 

bedste priser

Undervognen er måske ikke lige den, som springer dig  
i øjnene, når du kigger på din IVECO. 

Men den betyder ret meget for, hvordan din vogn ligger  
på vejen, og hvor længe den holder.

Og er der noget, som skal skiftes. Så er det nu.  
Priserne er lige så langt nede som undervognen.

Du har sikkert selv et par lækre solbriller. Men hvad  
med din IVECO? Få eftermonteret eller skiftet  
din solskærm med vores all-in-one-tilbud.

Eller har din forrude set bedre dage? Så få den skiftet med vores  
all-in-one-tilbud.

Model: S2000

Støddæmpere
Fra kr. 600,-

Styrekugler
Fra kr. 605,-

Hjullejer
Fra kr. 995,-

KAMPAGNEPRISER 

KUN INDTIL 31. JULI 2014

SOLSKÆRME OG FORRUDER

Hvorfor har du  
brug for luftfiltre?

  De beskytter din motor,  
forlænger dens levetid og  
optimerer dens ydelse.

  De sørger for, at der tilføres  
den rette mængde ren luft,  
når det er nødvendigt.

  De opfanger 99,96 % af  
alle partikler, helt ned  
til en størrelse på kun  
1 mikron.

  De forbedrer brændstof- 
forbrændingen og reducerer  
risikoen for slitage og skader  
på motoren.

FOKUS: LUFTFILTRE 

SOLSKÆRME

FORRUDER

Daily, Euro Cargo og 
Stralis (Highway-model passer til alle Stralis)

Daily
F.eks. årg. 2000 fra kr. 2.495,-
Euro Cargo
F.eks. årg. 2006 fra kr. 3.495,-
Stralis
F.eks. årg. 2003 fra kr. 3.995,-

Udstødning
Fra kr. 2.735,-

 Priser fra kr. 2.495,-
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Priserne er inklusive materialer og arbejdsløn.

IVECO
ALL IN ONE



PLUS 5 SERVICE PÅ DIN DAILY

NY SOMMERSTIL

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 batteriet
    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

IVECO har masser af tilbehør, hvis din vogn skal shines lidt op. Kør forbi din forhandler og hør mere.

1.625,-
Er din Daily ældre end 5 år, kan du lige nu få markedets bedste
pris på et serviceeftersyn hos en autoriseret IVECO-forhandler.

Kom ind til os. Så tjekker vi det hele igennem og sørger for,
at du og din Daily kan køre ud i sommeren med ro i sindet.

Hos IVECO garanterer vi, at 
vores reservedele holder.  
Derfor får du 2 års-garanti på 
originale IVECO-reservedele, når 
de bliver skiftet på et autoriseret 
IVECO-værksted. Vel at mærke 
uanset hvor mange kilometer din 
IVECO har på tælleren.  
2 års-garantien inkluderer både 
reservedele og udført arbejde.

2 ÅRS GARANTI

Kampagnepris på PLUS 5 SERVICE

Fra kr.

Gælder kun Dailys fra 2009 eller før

Kaffemaskine
kr. 167,-

Sengetæppevarmer
kr. 692,-

Lommekniv
kr. 248,-

Termokrus
kr. 112,-

Rygsæk
kr. 862,-

PLUS 5 SERVICE indeholder: 
    Skift af motorolie
    Skift af motoroliefilter
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KONTAKT DIN LOKALE  
IVECO-FORHANDLER

FOR  AT HØRE MERE OM 
SOMMERTILBUDDENE

Gratis: Få en lækker kasket
Vil du slippe for at få solen i øjnene? Og vil du se godt ud i vognen?Så skal du blot tilmelde dig vores nyhedsbrev, og vi sender dig en lækker kasket med IVECO-logo.

Scan QR-koden, og følg instruktionerne.Så er din nye kasket på vej.


