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STÆRK PRIS PÅ
FARTSKRIVERE

PRIS KR.: 1.625,-
GÆLDER KUN DAILY FRA 2009 ELLER FØR

FÅ TING SLÅR DUFTEN AF 
NY BIL... ELLER AF NYT
SÆDEBETRÆK

725,-

PRISEKSEMPEL  
KR.:

 PLUS 5 SERVICE TIL DIN DAILY
Skift af motorolie, oliefilter  
samt tjek af 16 kontrolpunkter!



FÅ HURTIG 
AUTOHJÆLP  

I HELE EUROPA
Skulle der opstå problemer med din 

IVECO ringer du blot til IVECO 
Assistance Danmark, som har åbent  
24 timer i døgnet året rundt. 

Så sørger vi for at sætte dig i kontakt  
med det nærmeste IVECO værksted  
og få dig hurtigt tilbage på vejen igen.

Og det gælder i hele Europa.

NØDTELEFON: 
+45 32 52 49 99

Kod nummeret ind i din mobil

eller find det i IVECO appen

Ja, det lyder måske overdrevet, men hos IVECO elsker vi biler. Og vi vil  
gøre alt, hvad vi kan for, at din IVECO har det godt – og bliver ved med  
at have det godt.

Det er en sætning, du lige så godt kan 
vænne dig til at høre, hvis du tegner  
en Service- og reparationsaftale hos 
IVECO.  
 
Med den rette Service- og 
reparationsaftale i hånden kan du 
nemlig få ordnet de fleste af dine 
service og reparationer uden at betale 
en krone for det.  

Med en Service- og reparationsaftale 
kender du nemlig køretøjets totale 
omkostninger i den aftalte periode.  
 
Du får desuden den bedst mulige 
service til vedligeholdelse af din 
IVECO på vores værksteder. 
 
Læs mere om vores service- og reparationsaftaler
 i IVECO&YOU eller kontakt din nærmeste IVECO 
forhandler.

DIN IVECO ER  
VORES ÉT OG ALT

”REPARATIONEN? NEJ, DEN 
SKAL DU DA IKKE BETALE FOR.”

  Derfor er der mulighed for en 
kundebil, hvis vi ikke med det 
samme får dig tilbage på vejen igen.

 
  Derfor har vi fleksible åbnings- 
tider, så du kan komme forbi med 
din IVECO, når det passer dig. 

  Derfor tilbyder vi gode service- 
aftaler, så du trygt kan sætte dig  
bag rattet hver dag.  

  Derfor får du 2 års reklama- 
tionsret på alle originale  
IVECO reservedele.

Kig forbi dit lokale IVECO værksted, hvis  
din IVECO begynder at hænge med kølehjelmen.

 
Så skal vi nok sørge for at få  

smilet frem hos jer begge to igen.

1.279,- 2.259,-

Quality

PRIS PR.
MDR. KR.: 

PRIS PR.
MDR. KR.:

 

Stralis

AS440S50TX/P

5 år

60.000 km/år.

SERVICEAFTALE
 

Daily

35C17

5 år

40.000 km/år.

SERVICEAFTALE

Eneste krav: Din IVECO er købt for maks. ét år siden.



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 batteri
    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

PLUS 5 SERVICE indeholder: 
    Skift af motorolie
   Skift af oliefilterKører du i en Daily, som er over 5 år gammel? Så kan du få den kigget igennem  

fra kofanger til kofanger hos en autoriseret IVECO forhandler – og endda til en  
rigtig god pris.

Ud over at skifte motorolie og oliefilter gennemgår vi din IVECO på  
16 punkter, så du trygt kan køre videre. Og skulle der være noget galt, kan  
vi nemt ordne problemet for dig.

Kig forbi din lokale IVECO forhandler.

PLUS 5 SERVICE PÅ DIN DAILY

1.625,-
FRA KR.: 

FILTRE ER EN GOD INVESTERING
Det er sjældent sjovt at bruge penge på  
reservedele. Altså med mindre de sparer  
dig penge i brændstof og forlænger  
levetiden af din IVECO.  
Og det er netop, hvad filtre gør. 

Quality

Det er en kold morgen. Du ligger i sengen, rækker 
ud efter din mobil og tænder for varmen i din 
IVECO. Og når du skal ud af døren, ja, så er bilen 
dejlig lun.

TÆND FOR VARMEN I DIN BIL

LUFTFILTRE 

kr.: 430,-

PRIS KR.: 

3.360,- BRÆNDSTOFFILTRE 

kr.: 365,-

Gælder kun Daily fra 2009 eller før

Viste priseksempler passer til IVECO Daily.
Prisen er inklusiv startpakke samt montering



Slidte, beskidte og kedelige sædebetræk kan hurtigt få en bil til 
at se gammel og trist ud. Giv din IVECO et indvendigt ansigtsløft 
med helt nye sædebetræk, eller måtter, der er skræddersyede 
til netop din varebil eller lastbil.

FÅ TING SLÅR DUFTEN AF NY BIL 
... ELLER AF NYT SÆDEBETRÆK 

REMAN OMBYTNINGSDELE:  
BYT TIL SÅ GODT SOM NYT

SPAR OP TIL 30 %

Turbolader

STÆRK PRIS PÅ 
FARTSKRIVERE

SE BEDRE UD  
MED VISKERBLADE

SOFTSHELL JAKKE AFVISER REGNEN

8.950,-

Kom ind forbi din lokale IVECO 
forhandler, hvis du har brug for  
at få installeret en fartskriver i din 
IVECO.

Få dig en vandtæt softshell jakke med aftagelig  
hætte, og du kan roligt forlade din IVECO, også 
selvom det står ned i stænger. 
Den originale IVECO jakke fås i sort og med  
IVECO logo på forsiden.

PRIS KR.:

PRIS KR.:

HVAD BETYDER 
”OMBYTNING”?
En ombytningsdel er en  
genopbygget reservedel,  
hvor kun kernekompo-
nenten er genbrugt. Resten 
bliver udskiftet med helt nye 
komponenter.  
Med andre ord er REMAN-
delene så gode som nye, 
fordi de faktisk er nye.

Quality

Med IVECOs ombytningsprogram kan du købe en genopbygget 
reservedel, der ligger op til 30 % under prisen på den til- 
svarende nye originale reservedel. 

Fordel 1:  

Du sparer penge – 

helt op til 30 % 

i forhold til  

nye dele.

Fordel 2: 

Du passer på  

miljøet – da op 

til 80 % af delene 

genbruges.

Fordel 3: 

Du får samme 

fordele – blandt 

andet 2 års 

reklamationsret.

Kan du ikke se vejen for bare 
regn, hagl, sne og slud? Så er det 
måske på tide at få udskiftet dine 
viskerblade.

655,-

Quality
Quality

Quality

Daily S2000
kr.: 315,-

Euro Cargo MY2008
kr.: 319,-

Stralis MY2007
kr.: 319,-

SÆTPRIS:

SPAR OP TIL 

30%

725,-
1.060,-

Slidstærkt syntetisk læder, der holder din IVECO  
ren og præsentabel. 

FØRERSÆDE,  
standard KR.:

BÆNK M. 2 PLADSER,  
standard KR.:

Viste eksempel passer til Daily MY2012

Hold din IVECO ren og beskyt samtidigt  
den originale beklædning med gummimåtter.

IVECO GUMMIMÅTTER 
KR.:

Viste eksempel passer til Daily MY2006

349,-
Prisen er inkl. montering og opstart, og gældende 
for IVECO Daily forberedt for fartskriver.



Selv vil vores mekanikere påstå, at der flyder benzin 
og diesel i deres årer. Om det er sandheden, skal vi 
ikke kunne sige, men de elsker i hvert fald biler.

Ikke blot vores egne IVECO’er, som de jo kender 
ned til sidste møtrik, men også biler fra andre 
producenter.

Så kig forbi med både din IVECO og dine biler af 
andre mærker.

KONTAKT DIN LOKALE IVECO FORHANDLER  
FOR AT HØRE MERE OM DE GODE TILBUD
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HOS IVECO BRÆNDER VI FOR BILER
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