
   

W W W . I V E C O . L T

Quality

Išskirtinės sąlygos isigyti 
originalius Iveco � ltrus.

N U O  V A S A R I O  1  I K I 

B A L A N D Ž I O  3 0 ,  2 0 1 5

VARIKLIO ORO
FILTRAS

DAILY - 27 €
STRALIS E5 - 81 €

Naujovės REMAN produktų pasirinkime. 

žr. puslapį 10-11

Kodėl IVECO?
 

žr. puslapį 2-3

Serviso paslaugų naujovės.
 

žr. puslapį 4-5

Stabdžių dalys sugrįžo!
 

žr. puslapį 2-3

  Šiame numeryje rasite
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Nepamirškite patikrinti stabdžių. Iš tiesų ne visada paprasta 
vairuotojui suprasti, kad jie yra susidėvėję.

Užsukite pas savo IVECO platintoją. Jei stabdžiai tvarkingi, 
važinėkite ramiai ir toliau. Jeigu ne, sumontuosime naujas 
stabdžių kaladėles už patrauklią kainą.

Šiuo metu jums siūlome palankias kainas originalioms stabdžių dalims. 
Puikus kainos ir kokybės pasirinkimas. Pavyzdys dešinėje - tiesioginis to
įrodymas.

IŠVENKITE NESKLANDUMŲ. 
NAUDOKITE TIK ORIGINALIAS IVECO DALIS.
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Taip, galbūt skamba ir perdėtai, bet mes labai mylime IVECO 
automobilius. Todėl darome ir darysime viską, ką galime, kad jūsų 
IVECO veiktų sklandžiai.

JŪSŲ IVECO 
MUMS YRA VISKAS

  Išklausysime ir įsigilinsime į jūsų 
nusiskundimą, bei pasiūlysime 
kompleksinį problemos 
spendimą. Kad sutaupytume 
jums brangaus laiko.

  Turime lankstų darbo laiką, kad 
galėtumėte užsukti su savo 
IVECO, kai jums labiausiai to 
reikia.

   Siūlome gerą paslaugų 
sutartį, kad galėtumėte 
saugiai kasdien sėstis prie 
vairo. 

   Suteiksime jums 1 metų 
garantiją visoms originalioms
IVECO atsarginėms dalims.

Iveco Daily 35S, 50C 
pr. stabdžių kaladėlių kompl. - 

48 €

Iveco Stralis, Trakker 
stabdžių kaladėlių kompl. - 

121 €

Iveco Stralis, Trakker 
pr. stabdžių diskas - 

133 €

Patys mūsų mechanikai patvirtintų, 
kad jų gyslomis teka dyzelinas. Ar tai 
tiesa, negalime pasakyti, tačiau bet 
kuriuo atveju jie myli automobilius. 
Ir ne tik jūsų IVECO, kurį jie pažįsta 
iki paskutinės veržlės, bet ir kitų 
gamintojų automobilius.

IVECO DIEVINA 
AUTOMOBILIUS

SUSISIEKITE SU VIETOS IVECO PLATINTOJU 
IR SUŽINOSITE DAUGIAU APIE 

ŠIUO METU AKTUALIUS PASIŪLYMUS

Visos kainos nurodytos su PVM‘u

APSILANKYKITE VIETINĖSE IVECO DIRBTUVĖSE, 
JEIGU JŪSŲ AUTOMOBILIS KELIA JUMS RŪPESČIUS.

MES PASIRŪPINSIME, KAD JŪS IR VĖL ŠYPSOTUMĖTĖS.



PNEUMO SISTEMOS VALYMAS, 
DRĖGMĖS ŠALINIMAS.
Tai itin rekomenduojama procedūra šaltuoju metų laiku. Jos 
metu iš pneumo sistemos pašalinimas susikaupęs vandens 
garų kondensatas (drėgmė) bei alyvos likučiai – pavojingi 
dariniai, kurie gali sukelti oro kranų strigimą ar neefektyvų 
funkcionavimą. Tai stipriai įtakoja bendrą automobilio pneumo 
sistemos veikimo patikimumą ir automobilio saugumą.
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SERVISO PASLAUGU PASIÛLYMAS

PROFESIONALI 
DIAGNOSTIKA 

27,33 €

PROFESIONALI PAKABOS IR 
STABDŽIŲ EFEKTYVUMO PATIKRA
Laiku nustatyti pakabos gedimai ir aptikti pirminiai 
nusidėvėjimo požymiai leidžia išvengti didesnių išlaidų 
remontams. Nes tik šios srities profesionalai geba patikrinti 
reikiamus mazgus bei sudedamąsias dalis, ir nustatyti tikrąsias 
gedimų priežastis, žino “jautriausias” Iveco automobilių vietas.
Automobilio stabdžiai tiesioginiai atsakingi už automobilio 
saugumą. Mes patikrinsime komponentų nusidėvėjimą bei 
automobilio stabdymo efektyvumą mūsų turimu stabdžių 
stendu.

KOMPIUTERINIS TESTAS 
E.A.S.Y. DIAGNOSTINE ĮRANGA.
Variklio darbo patikrinimas naudojant originalią IVECO 
diagnostinę įrangą bei programą. Testavimo metu įvertinama 
variklio bei jo komponentų būklė. Patikrinama įpurškimo 
sistema, turbokompresoriaus veikimas bei jo valdymo 
efektyvumas, palyginama kompresija cilindruose. Taip pat 
nuskaitomos ir ištrinamos klaidos variklio elektroniniame 
valdymo bloke bei suteikiama specialisto konsultacija, 
atkreipiant dėmesį į galimų gedimų susidarymo priežastis. 

AUTOMOBILIO DALIŲ PRISTATYMAS 
VISOJE LIETUVOJE.
Esate toli nuo mūsų? Sudėtinga atvykti ir pasiimti dalis iš mūsų 
prekybos vietos? Mes pasirūpinsime, kad Jums netektų sukti 
galvos, kaip nusigauti iki mūsų - sutaupysime Jūsų brangų 
laiką ir energiją. Dirbame su partneriais, kurie pristato siuntas 
visoje Lietuvoje. Skambinkit ir užsisakykit dalis su pristatymu 
pasirinktu adresu.

Pristatymo įkainiai pagal atskirą susitarimą;
Esant perkamų dalių vertei, ne mažesniai nei 70 € ir svoriui ne 
didesniam, nei 40 kg – siuntą pristatysime nemokamai!

Naujiena!

WABCO
SKYSTIS 

9,18 €
VALYMO 

PASLAUGA

19,27 €
DRĖGMĖS

ATSKYRĖJO FILTRAS

19,34 €

PATIKROS 
PASLAUGA 

26,98 €
Visos kainos nurodytos su PVM‘u



Maintenance M1 Stralis
  Alyvos ir jos � ltrų, kuro � ltrų, kitų � ltrų 
keitimas,„IVECO“ atliekama automobilio 
diagnostika. Į kainą įskaičiuota M1 
aptarnavimui priklausančių darbų kiekis 
bei originalios atsarginės dalys.

Ar seniai keitėte savo IVECO „Daily“ alyvą? Oro arba kuro � ltrą? 
Jums siūlome geriausią rinkos kainą šiai serviso paslaugai pas 
įgaliotą IVECO atstovą. 

Užsukite pas mus ir mes greitai atliksime Jūsų užsakymą. 
Jūs galėsite ramiai vairuoti per sniegą, šlapdribą ir slidžiais 
keliais.

Serviso pasiūlymas Nr. 1:
  Variklio alyvos keitimas
 Variklio alyvos � ltro keitimas

  Variklio oro � ltras (papildomai 
keičiamas per M1 aptarnavimą 
pagal esamą poreikį).

Maintenance M2 Stralis
  Alyvos ir jos � ltrų, kuro � ltrų, variklio oro 
� ltro bei kitų � ltrų keitimas, „IVECO“ 
atliekama automobilio diagnostika. 
Į kainą įskaičiuota M2 aptarnavimui 
priklausančių darbų kiekis bei originalios 
atsarginės dalys.

Serviso pasiūlymas Nr. 2:
 Variklio oro � ltro keitimas

Serviso pasiūlymas Nr. 3:
  Variklio kuro � ltro keitimas

68 €

34 € 

22 € Quality
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595 €

859 €

81 € Quality
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Visos kainos nurodytos su PVM‘u

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASIŪLYMAI JŪSŲ IVECO AUTOMOBILIUI
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1  Pagamintos iš aukščiausios kokybės medžiagų jos tarnauja ilgai ir 
patikimai. Prastesnės kokybės pagalvės susidėvi daug greičiau;

2  IVECO testuoja oro pagalvių keliamąją jėgą ir taip užtikrina, kad 
neatsiras aukščio skirtumų tarp transporto priemonės ir pakabos;

3  Originalios pagalvės tikrinamos atliekant „šuolio testą“, t.y. kai jos 
yra staigiai paveikiamos 20 barų slėgiu;

IVECO amortizatoriai yra pagaminti iš temperatūrų svyravymui atsparių
medžiagų. Jie turi tarpines, galinčias atlaikyti nuo –40 iki +140 laipsnių
temperatūrą. Juose naudojama mineralinė alyva su priešpučiu, turinti
žemą klampumą. Amortizatoriai apsaugoti nuo rūdijimo, turi apsaugas
nuo trinties ir nėra restauruoti.

Iveco rekomenduoja patikrinti pneumatines oro pagalves ir amortizatorius
kas 40 000 km ir juos pakeisti kas 120 000 km.

VARIKLIO ORO
FILTRAS

DAILY - 27 €;
STRALIS E5 - 81 €;

KURO FILTRAS

DAILY - 33 €;
STRALIS E5 - 18 €;
STRALIS E5 - 37 €;

PAKABOS SVARBUMAS?
Jūsų IVECO spyruoklės, amortizatoriai, guoliai, šarnyrai, oro pagalvės ir 
kiti pakabos elementai reikalingi tam, kad svoris laikytųsi stabiliai ir kad 
stabdžių sistema tvarkingai funkcionuotų.
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IVECO ORIGINALIOS PNEUMATINĖS PAGALVĖS
YRA GERIAUSIOS MAŽIAUSIAI DĖL TRIJŲ PRIEŽASČIŲ:

FILTRAI YRA GERA INVESTICIJA
Retai kada būna smagu išleisti pinigus atsarginėms dalims. Tačiau mažų 
mažiausiai jos gali sutaupyti išlaidas degalams ir pailginti Jūsų IVECO 
gyvenimą. 

Tai ir yra � ltrų paskirtis.

Quality Quality

QualityQuality

Quality
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IVECO ORIGINALŪS AMORTIZATORIAI
– UŽTIKRINA JŪSŲ SAUGUMĄ:

VARIKLIO ALYVOS 
FILTRAS

Daily - 16 €;
Stralis E5 - 53 €;

KABINOS ORO 
FILTRAS

Daily - 10.70 €;
Stralis E5 - 18 €;

ŠIUO METU SIŪLOME PAKABOS 

BEI STABDŽIŲ PATIKRĄ 

27 €
(žr.išsamiau 4 psl.)

Patikėkite savo automobilio patikrą savo srities specialistams. Visos kainos nurodytos su PVM‘u
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ATRODYKITE GERIAU 
SU IVECO AKSESUARAIS

Quality
ATSARGINĖS DALYS: 
BUS KAIP NAUJOS

Turbokompresorius

MATYKITE GERIAU
SU NAUJAIS VALYTUVAIS

IVECO sukūrė daugybę naujų aksesuarų ir priedų. Atvykite pas 
artimiausią IVECO platintoją ir palepinkite save pasirinkdami 
ką nors naujo.

KĄ REIŠKIA 
” A T N A U J I N T A S  ”  ?

Kai „atnaujiname“atsarginę 
dalį, atkuriame tik pagrin- 
dinį jos komponentą.
Visa kita yra pakeičiama
naujomis dalimis. Kitaip 
sakant, REMAN dalys yra 
tokios pat geros, nes
faktiškai yra naujos.

Apkeitimo programos pagalba galite įsigyti atnaujintų atsarginių 
dalių, kurių kaina 30 % mažesnė nei analogiškų originalių dalių.

1 privalumas: 

sutaupote pinigų – daugiau 

nei 30 %, palyginti su 

naujomis dalimis;

 2 privalumas: 

prisidedate prie gamtos 

saugojimo – daugiau nei 

80 % dalių galima 

atnaujinti ar perdirbti;

3 privalumas: 

gaunate tą pačią naudą bei 

1 metų garantiją.

Nebegalite matyti kelio, o 
tik lietų, sniegą, krušą ar 
šlapdribą? Galbūt atėjo laikas 
keisti valytuvus.

Nebegalite matyti kelio, o 
tik lietų, sniegą, krušą ar 
šlapdribą? Galbūt atėjo laikas 
keisti valytuvus.

SUTAUPYK IKI

30%

IVECO Daily Standard
21 €

IVECO Daily „Flat Blade“ 
34 €

IVECO Stralis, Eurocargo Standard 
25 €

IVECO Stralis, Eurocargo „Flat Blade“ 
35 €

Visos kainos 
nurodytos su PVM‘u

ką nors naujo.

GUMINIAI KILIMĖLIAI
Lietus, šlapdriba, sniegas ir purvas – tai 
žiemos oro sąlygos. Tačiau į Jūsų auto-
mobilį tai nepateks, jei turėsite solidų 
guminį kilimėlį.

IVECO Daily 
48 €

IVECO Stralis
38 €

IVECO Stralis
puodelis
4 €

53,40 € 9,30 € 88,20 €

10,10 €25,80 €
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Turbo-
kompresoriai

Purkštukai Tiltų elementaiVarikliai ir jų 
komponentai

Starteriai /
Genaratoriai

SankabosPavarų dėžės 
ir jų komponentai

Pavarų dėžės Vairo kolonėles 
ir vairo sistemos 

komponentai



Apsilankykite pas mus žemiau nurodytais adresais, 

patekite šį lankstinuką ir gaukite Iveco kepuraitę 

dovanų. Paskubėkite pasiruošti pavasariui - kepuraičių 

kiekis ribotas!
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SUSISIEKITE SU VIETOS IVECO PLATINTOJU 
IR SUŽINOSITE DAUGIAU APIE 

ŠIUO METU AKTUALIUS PASIŪLYMUS

UAB “TRANSMITTO” UAB “TRANSEURO GROUP”

Palangos pl. 2,
Sudmantai,
LT-96320 Klaipėdos r.
Dalys - +370 46 485 500
Servisas - +370 46 420 901
info@transeuro.lt
Darbo laikas
I-V 8.00-17.00
www.transmitto.lt

Dariaus ir Gireno g. 19
LT-02184 Vilnius
Dalys - +370 5 210 5502
Servisas - +370 5 210 5500
servisas@transmitto.lt
Darbo laikas
I-V 7.30-21.00
VI 7.30-16.00
www.transmitto.lt


