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MINIBUSSEN MED BUSINESS INSTINCT FOR PERSONTRANSPORT.

Ny Daily Minibus er det rigtige valg til at udvikle din virksomhed. Med den nye Euro VI-motor med større ydeevne, lavere 
brændstofforbrug og klassens bedste totale ejer omkostninger er Ny Daily Minibus den perfekte samarbejdspartner, og dertil 
kommer forbedret komfort for både chauffør og passagerer, avanceret on-board konnektivitet og ubegrænset fleksibilitet, der 
opfylder alle behov ved passagertransport.
Den perfekte samarbejdspartner, som du altid kan regne med, og som med sit aldrig svigtende instinkt opfylder din virksomheds 
behov og leverer løsningen, når du har brug for det, år efter år.

Produktionsteknikker og avanceret teknologi forbedrer samleprocessen og bidrager til at kvaliteten af vores produktionsprocesser ligger 
helt i top. Automatisering af den nye generation af robotstyrede samlebånd og en produktionslinje kun for minibusser har ført til  
højere effektivitet.

R E S U M É



M I N I B U S S E N  S O M  Y D E R  D E T  M A K S I M A L E

KLAR TIL DET HELE.

Daily Minibus tilbyder et komplet udvalg med hensyn til størrelse, motorkapacitet og kundetilpasning. Den er udviklet til at leve op til enhver 
kundes behov og tilbyder et bredt udvalg af tilbehør og udstyr, som gør Daily Minibus til en sand glæde at køre i for passagerer og fører.

De erfaringer, som IVECO BUS har oparbejdet inden for personbefordring, sammen med Dailys traditionelt høje præstationsniveau, gør denne 
minibus til en pålidelig rejsekammerat, som tilbyder overraskende komfort og køreegenskaber, ligesom den garanterer effektivitet og en imponerende 
ydeevne kombineret med reduceret brændstofforbrug.

Daily Minibus er let at kundetilpasse takket være et omfattende udvalg af ekstraudstyr både til de mekaniske løsninger og til den indvendige 
indretning, og den udmærker sig ved den omhu, der er lagt i selv den mindste detalje under hele produktionsprocessen. 

Ubegrænsede anvendelsesmuligheder

+  3 missioner – turist-, intercity- og skolekørsel
+  3 motorer - Diesel, Natural Power CNG og Electric
+  Lasteevne tilpasset og optimeret efter typen af udstyr

Den nyeste generation tilbyder

+  Interiør og udvendigt design
+  Ekstra plads, med enestående passagerkapacitet og større  
	 fleksibilitet	end	nogen	sinde
+  Forbedret komfort for førerpladsen og i passagerkabinen
+  Ny 8-trins Hi-Matic automatgearkasse
+  Emissionsniveauer, der overholder Euro VI-normen
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Daily Minibus er det ypperste inden for minibusser: Et køretøj som har et exceptionelt vejgreb, og som er utrolig enkelt og bekvemt at køre.
Karosseriet er blevet helt rekonstrueret, mens den bærende chassisrammekonstruktion er bibeholdt uændret.
Luftaffjedring bag, der fås som en ekstraudstyr, øger yderligere Daily Minibus’ overlegne komfort.
Elektronic Stability Program er standard på alle versioner. Andet elektronisk sikkerhedsudstyr som Lane Departure Warning System og bakkamera 
fås på bestilling.

Daily Minibus er utrolig stærk, med markedets bedste præstationer over tid.

Dens	 styrke	 ligger	 i	 chassisrammekonstruktionen	med	 længdevanger	 i	 U-profil	 i	 specialstål:	 En	 eksklusiv	 egenskab	 inden	 for	 sektoren,	 som	 gør	 
Daily	Minibus	unik	i	forhold	til	de	personbilsafledte	køretøjer.

Chassisrammen er en afgørende faktor for køretøjets styrke og modulopbygning. Anvendelse af chassisrammer af voksende tykkelse med den 
voksende lasteevne, gør det muligt at optimere vægte og præstationer og opnå kategoriens bedste resultater. Den øgede lastekapacitet giver 
mulighed for transport af et større antal passagerer - samtidig med at reducere omkostningerne og øge produktiviteten.

Systemet til efterbehandling af udstødningsgassen, og metangastankene på Natural Power versionen, er placeret mellem længdevangerne og optager 
således ikke plads fra passagerkabinen. Disse unikke løsninger kombineret med de enestående præstationer udmønter sig i effektivitet, driftssikkerhed 
og en meget høj restværdi, hvilket gør Daily Minibus til det foretrukne køretøj blandt fagfolk i branchen til enhver anvendelse. 

Ingen andre køretøjer i kategorien tilbyder samme lasteevne som Daily.
Og ingen andre køretøjer kan opretholde toppræstationer over så lang en periode. Disse to egenskaber sikrer, at Daily opretholder sin værdi - også på 
brugtvognsmarkedet.
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D A I LY.  E N  N Y  G E N E R AT I O N  A F  M I N I B U S S E R .

DESIGN

NY STIL 
NYT INSTRUMENTPANEL

HØJ KOMFORT

FORBEDRET ERGONOMI  
OG KØREKOMFORT 

ON-BOARD KONNEKTIVITET

BÆREDYGTIGHED

DIESEL, NATURAL POWER 
OG ELEKTRISKE MOTORER TIL 
RÅDIGHED FOR SPECIFIKKE 

ANVENDELSER

PRÆSTATIONER

NY 8-TRINS HI-MATIC  
AUTOMATGEARKASSE

FLEKSIBLE ANVENDELSER

LÆNGDER FRA 6 M OP TIL 7,5 M  
ENESTÅENDE LASTEKAPACITET OP TIL 6,5 T 
VERSIONER:	TURISTBUS,	INTERCITYBUS	 

OG SKOLEBUS
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S T I L F U L D T  D E S I G N

CHARME OG PERSONLIGHED.

Køretøjets	 front	 er	 sammensat	 af	 flere	 forskellige	 moduler.	 Frontruden	 er	
indrammet af en kant, der går hele vejen rundt og fortsætter omkring de små 
sideruder for at mødes på højde med sidespejlene med linjen fra forlygterne og 
kølergrillen. Motorhjelmen er placeret mellem de to moduler og er afrundet  
i formen. Takket være dens store størrelse er der let adgang til motoren.

Forlygterne er placeret højt og er trukket let tilbage for at forhindre skader fra 
stød	 og	 slag.	 Det	 panel	 der	 løber	 langs	 de	 fire	 sider	 af	 køretøjet,	 beskytter	
karrosseriet og danner en visuel adskillelse mellem den nederste del, som huser 
de mekaniske dele, og den øverste del, som udgør kabinen.

Den nye kølergrill danner en vandret linje der forbinder forlygterne og giver 
bussen et strømlinet udseende.

Det store glaspar ti giver mere lys indvendigt i bussen og øger det lodrette 
udsyn.

Det nye design forbedrer også bussens aerodynamik og bringer Cw-koefficienten 
op på 0.316.
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E N E S T Å E N D E  K O M F O R T

PERSONBILSLIGNENDE KOMFORT.

Daily Minibus tilbyder ergonomi og kørekomfort som en personbil takket være 
rekonstruktion af førerpladsen og den nye Hi-Matic gearkasse, som er standard 
på alle Tourys versioner og klassens bedste i enhver mission fra bykørsel til 
langtursfar t.

Det nye sæde med 15 cm lavere siddehøjde og det nye rat, der er 20 mm 
mindre og 7° mere lodret, forbedrer komforten og styreegenskaberne. 

Med 40 mm mere glas, som forbedrer udsynet med 4°, øger den ny frontrude 
førerens synsfelt. Knapperne er ideelt placeret og lette at betjene, mens det nye 
instrumentpanel indeholder større, praktiske og let tilgængelige opbevaringsrum.

Det mere effektive klimaanlæg og lydisoleringen reducerer chaufførens træthed 
selv under længere og mere anstrengende ture.

Det funktionelle instrumentpanel introducerer nye egenskaber, udviklet til at 
skabe en professionel og tilsluttet arbejdsplads. 
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PASSAGERKOMFORT OG -SIKKERHED.

Daily	Minibus	tilbyder	en	bred	vifte	af	tekniske	og	stilmæssige	løsninger	udviklet	med	henblik	på	passagerernes	komfort:	Nyt	indvendigt	
design, nyt layout, forbedret aircondition og luftcirkulation samt bedre luftaffjedring.

Sikkerhedssystemerne på Daily Minibus, såsom ESP9 og LDWS, som advarer chaufføren i tilfælde af utilsigtet vognbaneskift, samt far tpilot 
gør rejsen om bord endnu mere behagelig og afslappende.
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I M P O N E R E N D E  B Æ R E DY G T I G H E D

EFFEKT OG EFFEKTIVITET TIL DIN TJENESTE.

Daily Minibus bruger sit business instinkt for avancerede motor- og transmissionsteknologier til at levere den 
førsteklasses ydeevne, som du har brug for til at udføre dit arbejde effektivt og pålideligt. Det brede motorudbud leverer 
mere effekt og mere drejningsmoment, samtidig med at det reducerer indvirkningen på miljøet med sine lave emissioner.

Baghjulstræk sikrer optimal trækkraft og bemærkelsesværdig igangsætning. 

Den 3-liters F1C motor fra FPT Industrial opfylder Euro VI normen og giver mulighed for optimeret forbrug 
alt efter den specifikke opgave, der skal udføres.

Daily Minibus er den eneste minibus, der er udstyret med en industribaseret dieselmotor, der er optimeret  
til mere krævende opgaver og i stand til at nå høje kilometer tal med uændret maksimal effektivitet.

Dieselmotorerne, der fås i en Euro VI Heavy Duty version, anvender EGR og SCR (Selective Catalytic Reduction) 
som garanterer høj ydeevne og reduceret brændstofforbrug. Det kompakte efterbehandlingssystem er placeret 
på chassisniveau, uden at det på nogen måde går ud over den indvendige plads.

Den nye generation af Common Rail-systemer giver mulighed for indsprøjtningstryk på op til 2000 bar.

Motorudbuddet omfatter desuden den ultramiljøvenlige NATURAL POWER metangasmodel på 136 hk, som 
er godkendt som Euro VI Heavy Duty.

Som førende inden for alternative fremdriftsteknologier har IVECO udvidet sit sortiment med en fuldt elektrisk 
version:	en	miljøvenlig,	støjsvag	motor	med	nul-emission,	som	er	perfekt	til	transport	i	bycentre.

MOTOR Emissionsniveau 
Godkendelse

Maksimal  
effekt (kW)

Maksimalt 
drejningsmoment (Nm) Energistyring

Fuldt elektrisk  
motor

Nul-emissions  
køretøj 80 300 2 eller 3 high-density natrium-batterier  

+ high-power superkapacitorer

EG
R 

+ 
SC

R

MOTOR Emissionsniveau 
Godkendelse

Maksimal  
effekt (hk)

Maksimalt 
drejningsmoment (Nm) Turbolader Brændstof

F1C 3,0 L Euro VI
Heavy Duty

136 350 WASTEGATE CNG
150 350 WASTEGATE Diesel
180 430 VGT Diesel
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TO P P R Æ S TAT I O N E R

MERE SPRINT MED HI-MATIC.

Gearkassen fås i en manuel version med 6 trin og i den nyskabende Hi-Matic 
automatiske version med 8 trin.

Den nye Hi-Matic automatgearkasse er konstrueret til at sikre maksimal ydeevne, 
minimale driftsomkostninger, uovertruffen komfort, uforligneligt gearskifte samt 
reduceret brændstofforbrug. Med 8 trin er gearkassen nu hurtigere og mere 
præcis end de traditionelle 6-trins gearkasser og garanterer isætning af det 
korrekte gear på mindre end 200 millisekunder ved enhver motorhastighed.
Som ekstraudstyr kan Daily Minibus med Hi-Matic automatgearkasse kombineres 
med en elektronisk retarder, som øger sikkerheden i kuperet og bjergrigt terræn.

Den elektroniske styring har to funktionsmåder, alt efter den specifikke missions 
krav:

+  ECO – for smidigt gearskifte ved lav hastighed for at øge komforten og  
 holde brændstofforbruget nede
+  POWER – til hur tigere gearskifte ved højere hastighed for at opnå mere  
 præcis isætning og en sportslig kørestil
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U B E G R Æ N S E D E  A N V E N D E L S E S M U L I G H E D E R

EN DAILY MINIBUS TIL ETHVERT BEHOV.

Det	omfattende	Daily	Minibus-program	opfylder	en	lang	række	krav	til	forskellige	typer	passagertransport:	turisttransport	for	kørsel	med	stil	
og komfort, intercity transport med kategoriens førende passagerkapacitet og skolebusser specielt til transport af skolebørn.
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FORNØJELSEN VED AT REJSE MED MAKSIMAL KOMFORT.

Daily Tourys er indbegrebet af komfort og stil inden for turistbusser, i en kompakt model.

Takket være de indstillelige sæder, det let tilgængelige sænkede bagagerum med en maksimal kapacitet  
på 2,5 m3 og ny beklædning af gulv og loft, er familieligheden med luksusturistbusserne fra IVECO BUS 
endnu mere slående.

Denne følelse forstærkes også af den nye pantografhængslede bagdør i forbedret kvalitet, som er lettere at 
åbne. I åbenstående stilling optager døren virkelig lidt plads, hvilket er en vigtig egenskab for køretøjer  
i denne kategori.

Det nye standardudstyr af høj kvalitet, såsom bagagehylde med LED-lys og klimaanlæg med individuelle 
luftdyser, kan suppleres med en række endnu mere eksklusive tilvalgsmuligheder.

Det nye IVECO multimediesystem gør rejsen endnu mere komfortabel og behageligt både for chaufføren 
- takket være satellit navigationssystemet indbygget i instrumentpanelet og bakkameraet – og for passagerne, 
der kan gøre brug af en LCD-skærm.

Blandt andet tilgængeligt udstyr kan nævnes USB-stik i hvert sæde, køleskab til drikkevarer og kaffemaskine 
ved førerpladsen - den perfekte følgesvend på lange ture.

Den innovative 8-trins Hi-Matic automatgearkasse leveres som standard på Daily Tourys og giver absolut 
køreglæde, forbedret sikkerhed og total kørekomfort.
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4100

4100 L

Skinnemonterede sæder

Akselafstand  
(mm)

Længde  
(mm)

Maksimal effekt  
(hk) Model Udvendig højde af køretøj 

(mm)
Totalvægt  

(kg)
Vendediameter  

(mm)

4100 7120 180 D 50C HD 2972 5600 7595

4100 L 7515 180 D 65C HD 3090 6100/6500 7379

DAILY TOURYS – KOMPLET MODELPROGRAM.

1,2 m³ bagagerum – 19/16 + 1

2,5 m³ sænket bagagerum – 19 + 1

1,2 m³ sænket bagagerum – 19 + 1

1,2 m³ bagagerum – 22/19 + 1

Passagersæder

Førersæde

Guidesæde som ekstraudstyr
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MEKANISKE EGENSKABER 

Hi-Matic automatgear S
Elektronisk retarder O
ESP9 S
Far tpilot S
LDWS (Lane Departure Warning System) S
Luftaffjedring bag (ECAS) S
100 liters brændstoftank S

KARROSSERI OG UDVENDIGT UDSTYR

Kørelys S
Tågelygter O
Passagerdør :	elektrisk	skydedør S
Metallak O
Bag- og sidekofangere i karrosserifarve S

VINDUER OG KLIMAANLÆG

Førerplads med automatisk aircondition S
Passagerområde med aircondition via luftkanaler S
Individuelle luftdyser i bagagehylden S
Passagerområde med aircondition og varmefunktion O
Motorvandforvarmer O
Loftmonteret ventilator S
Termokonvektor i passagerområde S
Uafhængigt ekstra varmesystem i passagerområde O
Tonede ruder S
Termoruder O

INDVENDIGT UDSTYR

Gulvbelægning i PVC S
Beklædning af sidevægge der matcher med passagersæderne S
Soft touch vinduesrammebeklædning S
Manuel nød- og ventilationstaglem S
Elektrisk nød- og ventilationstaglem O
Platform bag med adgang for kørestol O
Bagdør med pantografåbning S
Sænket bagagerum bag S
High comfort passagersæder S
Guidesæde O
Plisserede gardiner ved passagervinduer S
Individuelle LED-lamper på bagagehylde O
Blå og hvide lysdioder på bagagehylde S
LED-lamper ved indstigningstrin og i loft S

FØRERPLADS

Fører-airbag S
Justerbar t rat S
Læderrat S
Justerbar t og luftaffjedret førersæde S
Instrumentpanel i sort og blåt S
Nedkølet handskerum S
Opvarmet førersæde O
Skillevæg mellem føreren og første sæderække S

TILBEHØR 

Multimediesystem O
Radio med Bluetooth® S
Mikrofon O
USB-stik O
Kaffemaskine O
Køleskab O
Digitalur O
Parkeringssensorer bag O
Hjulkapsler med IVECO-logo S
Alkoholmåler O
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RUMMELIG, ALSIDIG, EFFEKTIV.

Ideel til intercity-rejser og med en passagerkapacitet i toppen af kategorien der holder driftsomkostninger 
nede,	har	Daily-programmet	altid	en	konfiguration,	der	passer	til	ethvert	behov.

Udbuddet	omfatter	 tre	 forskellige	 længder,	 to	 forskellige	dørtyper	og	 forskellige	passagersædelayouts:	 fra	 
16 til 22 pladser. Det gør det nemt at tilpasse minibussen til kravene uden at skulle gå på kompromis mellem 
funktioner og passagerkapacitet.

Omfanget af udstyr er ligeså bredt, med mulighed for at tilføje destinationsdisplay, installationer til 
billetteringsmaskiner og stopknapper for næste stop, efter behov.

Takket være den bageste rampe og hurtig afmontering af de bagerste rækker, som fås som ekstraudstyr,  
giver Daily Line let adgang for personer med handicap.

Daily Line leveres også i en CNG-model med reduceret miljøpåvirkning.
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4100

4100 L

3520 L

Akselafstand  
(mm)

Længde  
(mm)

Maksimal effekt  
(hk) Model Udvendig højde af køretøj 

(mm)
Totalvægt  

(kg)
Vendediameter  

(mm)

3520 L 5950 150 - 180 D 40C HD 2784 4500 6372

4100 7120 150 - 180 D
140 CNG og NP 50C HD 2784 5600 7595

4100 L 7515 150 - 180 D 60C HD 2905 6100 7379

DAILY LINE – KOMPLET MODELPROGRAM.

1,2 m³ bagagerum –  
19/16 + 1

22 + 1

19 + 1

1,2 m³ bagagerum –  
22/19 + 1

16 + 1

19/14 + 1 k + 1

16/9 + 1 k + 1

22/17 + 1 22/15 + 2 k + 1

19/12 + 2 k + 1

Passagersæder

Førersæde

Skinnemonterede sæder

Valgfri kørestolsplads

Guidesæde som ekstraudstyr
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MEKANISKE EGENSKABER 

Manuel 2840.6 gearkasse S
Hi-Matic automatgear O
Elektronisk retarder (også i kombination med Hi-Matic) O
ESP9 S
Fartpilot O
LDWS (Lane Departure Warning System) S
Luftaffjedring bag (ECAS) O
70 liters brændstoftank S
90 liters brændstoftank O
100 liters brændstoftank O

KARROSSERI OG UDVENDIGT UDSTYR

Kørelys S
Tågelygter O
Passagerdør :	elektrisk	skydedør S
Passagerdør :	elektrisk	fremadgående	skydedør O
Manuel passagerdør O
Præinstallation til udvendigt display foran O
Metallak O
Bag- og sidekofangere i karrosserifarve O

VINDUER OG KLIMAANLÆG

Førerplads med manuel aircondition S
Førerplads med automatisk aircondition O
Centraliseret passager aircondition O
Passagerområde med individuelle luftdyser i bagagehylden S
Motorvandforvarmer O
Loftmonteret ventilator S
Termokonvektor i passagerområde S
Uafhængigt ekstra varmesystem i passagerområde O
Atermiske limede ruder S
Tonede ruder O
Limede vinduer, der åbner indad (på 2 eller 4 ruder) O

INDVENDIGT UDSTYR

Gulvbelægning i PVC S
Beklædning af sidevægge i kunstlæder S
Vinduesramme beklædt med ABS-plast S
Manuel nød- og ventilationstaglem S
Elektrisk nød- og ventilationstaglem O
Platform bag med adgang for kørestol O
Dobbelt bagdør med opvarmede ruder S
Intercity passagersæder S
3-punkts-sikkerhedsseler på alle pladser O
Guidesæde O
Stopknapper for næste stop O
Gardiner ved passagervinduer O
Plisserede gardiner ved passagervinduer O
Blå og hvide lysdioder på bagagehylde S

FØRERPLADS

Fører-airbag O
Justerbar t rat S
Justerbar t og luftaffjedret førersæde S
Nedkølet handskerum S
Opvarmet førersæde O
Skillevæg mellem føreren og første sæderække S

TILBEHØR

Multimediesystem O
Radio med Bluetooth® O
Mikrofon O
USB-stik O
Digitalur O
Parkeringssensorer bag O
Hjulkapsler med IVECO-logo O
Alkoholmåler O
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NUL-EMISSIONS MINIBUS. 

Daily Electric er perfekt som shuttle-bus og til kørsel i bycentre. Den indeholder alle forbedringer fra den nye Daily Minibus 
og introducerer en række nyskabende funktioner både på hardware- og software-fronten. Den høje energiakkumulerende 
kapacitet opnås takket være de specialudviklede nye high-density batterier og high-power superkapacitorer, hvis integrerede 
konstruktion	giver :

+  Forbedret effektivitet
+  Mindsket energiforbrug
+  Længere batterilevetid

MILJØVENLIG

ELEKTRISK
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Optimeret strømstyring har før t til en reduktion i ladetid til gennemsnitlig 2 timer for hur tig opladning. 
Daily Electric anvender Europæisk Standard "mode 3" og tilbyder fleksible opladningsmuligheder, der 
er kompatible med alle offentlige el-ladestationer, samt private ladesystemer. Minibussen fås med  
16 eller 19 pladser og kan udstyres med plads til kørestol. Den er udstyret med 2 eller 3 high-density 
batterier kombineret med superkapacitorer.

For at tilgodese passagerernes komfor t er der indfør t et nyt effektivt klimaanlæg. Minibussen er 
udstyret med en 7-tommers tablet, halvvejs indbygget i instrumentpanelet, som både kan forbindes til 
køretøjet eller frakobles og bruges som bærbar. Med forbindelse via Bluetooth® til bilens telematics 
gateway, fungerer tabletten som en dedikeret brugergrænseflade, takket være et bestemt program,  
der også giver chaufføren mulighed for at styre minibussens funktioner.
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DAILY ELECTRIC – KOMPLET MODELPROGRAM.

Akselafstand  
(mm)

Længde  
(mm)

Maksimal effekt  
(hk) Model Totalvægt  

(kg)

4100 7120 80 50C H3 5600

4100

19/16 + 1 med 1 eller 2 batterier 16 + 1,2 m3 bagagerum  
med 2 eller 3 batterier

16/14 + 1 kørestolsplads  
med 2 batterier

Valgfri kørestolsplads

Passagersæder

Førersæde

Guidesæde som ekstraudstyr Skinnemonterede sæder
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MEKANISKE EGENSKABER

2 high-density natrium-batterier + superkapacitorer S
3 high-density natrium-batterier + superkapacitorer O
7" semi-integreret tablet S
Hurtig opladning O
Lydsignal for fodgængere S
ESP9 S
LDWS (Lane Departure Warning System) S
Luftaffjedring bag (ECAS) O

KARROSSERI OG UDVENDIGT UDSTYR

Kørelys S
Tågelygter O
Passagerdør :	elektrisk	fremadgående	skydedør S
Præinstallation til udvendigt display foran O
Metallak O
For-, bag- og sidekofangere i karrosserifarve O

VINDUER OG KLIMAANLÆG

Aircondition i passagerområde O
Loftmonteret ventilator S
Termokonvektor i passagerområde S
Uafhængigt ekstra varmesystem i passagerområde O
Atermiske limede ruder S
Tonede ruder O
Limede vinduer, der åbner indad (på 2 eller 4 ruder) O

INDVENDIGT UDSTYR

Gulvbelægning i PVC S
Beklædning af sidevægge i kunstlæder S
Vinduesramme beklædt med ABS-plast S
Manuel nød- og ventilationstaglem S
Elektrisk nød- og ventilationstaglem O
Platform bag med adgang for kørestol O
Dobbelt bagdør med opvarmede ruder S
Intercity passagersæder S
3-punkts-sikkerhedsseler på alle pladser O
Stopknapper for næste stop O
Gardiner ved passagervinduer O
Hvid og blå LED-belysning S
Bagagehylde O

FØRERPLADS

Fører-airbag O
Justerbar t rat S
Justerbar t og luftaffjedret førersæde S
Opvarmet førersæde O
Skillevæg mellem føreren og første sæderække S

TILBEHØR 

Radio med Bluetooth® O
Mikrofon O
Digitalur O
Parkeringssensorer bag O
Hjulkapsler med IVECO-logo O
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I V E C O  B U S .  A LT I D  V E D  D I N  S I D E .

IVECO CAPITAL

IVECO	 CAPITAL,	 IVECO-koncernens	 finansieringsselskab,	 tilbyder	 en	 række	 målrettede	 løsninger	 til	 køb,	 
leje eller leasing af busser, lastbiler og erhvervsbiler.

Udvidet garanti, service- og reparationsaftaler samt forskellige typer forsikringer kan også være inkluderet i pakken *.

Alle finansieringsløsninger kan skræddersys til kundens behov og gælder for alle typer køretøjer – nye såvel 
som brugte samt opbygninger.

IVECO CAPITAL giver kunderne professionel rådgivning i valget	af	det	finansielle	produkt,	der	er	bedst	egnet	 
til deres virksomheds økonomiske og skattemæssige forhold. Kontakt din IVECO-forhandler for yderligere 
oplysninger.

*Med forbehold for kreditgodkendelse. Tilbud og produkter kan variere fra land til land afhængig af de lokale skatte- og regnskabsregler.

ELEMENTS

Daily	Minibus	er	meget	mere	end	blot	en	minibus:	det	er	en	komplet	passagertransportløsning,	som	giver	en	
perfekt balance mellem produkt og service. For at sikre at kunderne altid får det bedste af det bedste, har 
IVECO	 skabt	 ELEMENTS:	 en	 bred	 vifte	 af	 skræddersyede	 servicepakker,	 som	 er	 sammensat	 
for at holde din bil i perfekt stand.

Fleksibiliteten i ELEMENTS systemet sikrer at kunden altid får den bedst mulige skræddersyede service.  
Med ELEMENTS kan kunden vælge de serviceydelser, der passer bedst til hans forretning, og samtidig være 
sikker på at holde styr på omkostningerne.

IVECO-netværket skiller sig ud både ved sin store udbredelse og sin faglige kompetence.  
IVECO-værkstederne	 tilbyder	 fabrikantkvalitet	 sammen	med	know-how	hos	kvalificerede	 teknikere,	der	
kender din Daily Minibus bedre end nogen anden. Dedikeret diagnose- og reparationsudstyr garanterer 
effektivitet og hurtighed og gør det tilmed muligt at foretage fjernindgreb.

ALTID KLAR, ALTID VED DIN SIDE. HVOR DU END ER
IVECO Assistance Non-Stop, 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet. Et simpelt telefonopkald er alt hvad der skal 
til for at få direkte kontakt med IVECO og få din forretning i gang igen med det samme.
IVECO Assistance Danmark: +45 32 52 49 99.
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IVECO BUS er et selskab i CNH industrial N.V. koncernen, en global leder inden for kapitalgodesektoren som gennem sine forskellige forretningsområder udvikler, fremstiller og markedsfører landbrugs- og 
entreprenørmaskiner, lastbiler, erhvervskøretøjer, busser og specialkøretøjer, ud over motorer til en række anvendelser. IVECO BUS forhandler desuden højtydende originale reservedele til alle CNH Industrial’s brands.

ORIGINALE RESERVEDELE

Daily Minibus’ præstationer er sikret over tid takket være IVECO BUS originale reservedele, der er 
resultatet af en omhyggelig udvælgelse af leverandører og materialer samt specifikke strenge  
test af produktet.

IVECO BUS tilbyder en bred vifte af nye reservedele, renoverede gearkasser og komponenter samt service-kits 
til at holde vedligeholdelsesomkostningerne nede og begrænse miljøpåvirkningen.

IVECO BUS ved at tid er vigtig faktor for kunderne. Derfor benytter IVECO sig af et avanceret  
og meget effektivt forsynings- og distributionssystem for reservedele, som garanterer levering,  
dag og nat, inden for 24 timer i et hvilket som helst land, 7 dage om ugen.

TILBEHØR

Med IVECO Tilbehør kan du gøre din arbejds- og køreoplevelse endnu mere spændende og unik, takket 
være et komplet sortiment af produkter designet til dig. 

Tilbehørslinjen til den nye Daily Minibus er blevet udvidet og opdateret for at sikre endnu større sikkerhed, 
bekvemmelighed, komfort, stil og teknologi.
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