
PLUSS 5 SERVICE PÅ DIN DAILY
Skift av motorolje, oljefilter  
samt sjekk av 14 kontrollpunkter!
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KJØR SIKKERT 
BRUK ORIGINALE IVECO DELER
ORIGINALE IVECO-BREMSER:

FÅ TING SLÅR DUFTEN AV 
NY BIL ... ELLER AV ET NYTT 
SETETREKK

PRIS KR: 2 495,-
GJELDER KUN DAILY FRA 2009 ELLER TIDLIGERE.

 2 995,-

810,-
PRISEKSEMPEL KR.:

PRIS FRA KR:
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IVECO ASSISTANSE 
24 TIMER I DØGNET
Skulle uhellet være ute, løser en telefon 
ethvert problem. 

I nødstilfeller ringer du bare til Iveco 
Assistanse Norge, som er åpent 24 timer 
i døgnet, 7 dager i uken. Du kommer i 
kontakt med en medarbeider som taler 
ditt språk og innhenter alle nødvendige 
opplysninger for å aktivere det nærmeste 
verksted - i hele Europa.  

IVECO ASSISTANSE 
NORGE

+47 67 13 13 50
Lagre nummeret på mobilen

eller finn det via IVECO appen.

Ja det høres kanskje overdrevet ut, men hos IVECO elsker vi biler.  
Og vi gjør alt vi kan for at din IVECO skal ha det godt og fortsette  
å ha det godt.

DIN IVECO ER  
DET VI BRENNER FOR

    Derfor kan det være mulig å leie 
en bil, hvis vi ikke får deg tilbake på 
veien med det samme.

 
   Derfor har vi fleksible åpningstider, 
slik at du kan komme innom med 
din IVECO når det passer deg. 

   Derfor tilbyr vi gode service- 
avtaler, slik at du trygt kan  
sette deg bak rattet hver dag.  

  Derfor får du 2 års reklamasjons- 
rett på alle originale IVECO 
reservedeler.

Ta turen innom ditt lokale IVECO verksted, hvis  
din IVECO begynner å henge med panseret.

 
Så skal vi nok sørge for å få  

smilet frem hos dere begge to igjen.
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2 995,-   
PRIS FRA KR:

Husk også å sjekke bremsene. Det er nemlig ikke alltid enkelt for sjåføren  
å vite om de nesten er utslitt.

 
Så ta turen innom din IVECO-forhandler. Er bremsene fine, kan du kjøre 
videre med ro i sinnet. Og hvis ikke, har vi et sett nye bremseklosser til en 
svært god pris.

KJØR SIKKERT 
BRUK ORIGINALE IVECO DELER

Prisen er inkl. originale bremseklosser (foran),  
slitasjeindikator og arbeid. Viste eksempel er til Daily 35S MY2006.



Fjæring handler om mer enn komfort. Dine fjærer og støtdempere fra 

IVECO sørger også for at lasten står stabilt og at bremsesystemet 

fungerer skikkelig. Hvis fjæringen ikke er effektiv, øker du dessuten 

risikoen for vannplaning og sliter ut dekkene raskere. 

Og hele 14 kontrollpunkter: 
   Kontroll av gearkassens og bakakselens oljenivå
   Kontroll av understell/ramme , fjærer og foringer
   Kontroll av slark og slitasje i bære- og styrekuler
   Kontroll av kjølevæske, frostvæske og servoolje
   Visuell kontroll av luft- og dieselfilter
   Kontroll av batteri
   Bremsekontroll på bremserulle
   Kontroll av bremsevæskens kokepunkt
   Kontroll av den lastavhengige bremseventilen
   Visuell kontroll av bremseklosser, bremseskiver og bremserør
   Kontroll av dekktrykk og dekkmønster
   Kontroll av lys, lykter
   Smøring av alle hengsler, låser og kabler
   Påfylling av spylervæske

PLUSS 5 SERVICE inneholder:
   Skift av motorolje
   Skift av motoroljefilterKjører du i en Daily som er over 5 år gammel? Da kan du få den sett  

over fra støtfanger til støtfanger hos en autorisert IVECO forhandler  
– til en svært god pris.

I tillegg til å skifte motorolje og oljefilter, gjennomgår vi din IVECO på  
14 punkter, slik at du trygt kan kjøre videre. Og skulle det være noe galt,  
kan vi raskt fikse problemet for deg.

Ta turen innom din lokale IVECO forhandler:

PLUSS 5 SERVICE PÅ DIN DAILY

2 495,-
FRA KR: 
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FJÆRER  

kr: 1 610,-
STØTDEMPERE  

kr: 975,-
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Gjelder kun Daily fra 2009 eller tidligere.
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HVOR VIKTIG ER FJÆRINGEN

Viste eksempler passer til Daily 35S MY2012



FÅ TING SLÅR DUFTEN AV NY BIL 
... ELLER AV ET NYTT SETETREKK 

REMAN RESERVEDELER:
BYTT TIL SÅ GODT SOM NYTT

SPAR OPPTIL 30 %

SOFTSHELL-JAKKE 
AVVISER REGNET

SE BEDRE MED  
NYE VINDUSVISKERE

729,-

19 700,-

Få deg en vanntett 
softshell-jakke med 
avtakbar hette, og  
du kan rolig forlate 
din IVECO, også selv 
om det høljer  
ned.

FILTER ER EN GOD INVESTERING
Det er sjelden morsomt å bruke penger på reservedeler.  
Altså med mindre de sparer deg penger i drivstoff og 
forlenger levetiden til din IVECO. Og det er nettopp dette  
filter gjør. 

PRIS KR:

SPAR OPPTIL 

30%
HVA BETYR
"GJENOPPBYGGE"?
Når vi "gjenoppbygger" en 
reservedel, gjenbruker vi kun 
kjernekomponenten.  
Resten blir skiftet ut med helt  
nye komponenter. Med andre 
ord er REMAN delene like gode  
som nye, fordi de faktisk er nye.

Quality

Med bytteprogrammet kan du kjøpe en gjenoppbygget 
reservedel, som ligger opptil 30 % under prisen av den  
tilsvarende nye originale reservedelen. 

Fordel 1:  

Du sparer penger, 

helt opptil 30 %  

sammenlignet med  

nye deler.

Fordel 2: 

Du passer på  

miljøet, siden opptil 

80 % av delene 

gjenbrukes.

Fordel 3: 

Du får samme 

fordelene – blant 

annet 2 års 

reklamasjonsrett.

Kan du ikke se veien for bare 
regn, hagl, snø og sludd? Da er 
det kanskje på tide å bytte ut 
viskerbladene.

LUFTFILTER  

KR: 479,-
DRIVSTOFFILTER  

KR: 409,-

Slitte, skitne og kjedelige setetrekk kan raskt få en bil til å 
se gammel og sliten ut. Gi din IVECO et innvendt ansiktsløft 
med helt nye setetrekk eller matter, som er skreddersydd til 
nettopp din varebil eller lastebil

REMAN girkasse

Daily S2000
kr: 395,-

Euro Cargo MY2008
kr: 359,-

Stralis MY2007
kr: 359,-
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Slitesterkt syntetisk skinn, som holder  
din IVECO ren og presentabel.

FØRERSETE,  
standard KR:

BENK MED 2 PLASSER,  
standard KR:

Viste eksempel passer til Daily MY2012

Hold din IVECO ren og beskytt samtidig den  
originale bekledningen med originale gummimatter. 

IVECO GUMMIMATTER 
KR:

Viste eksempel passer til Daily MY2006

810,-
1 190,-

PRISEKSEMPEL KR:

Bilde er kun til illustrasjon  
og avviker fra modellen som  
det er angitt pris på.

Priseksemplet er på en Daily 35S  MY2006

389,-



Selv vil mekanikerne våre påstå at det flyter bensin 
og diesel i årene deres. Om det er sannheten skal vi
ikke påstå, men de elsker i hvert fall biler.

Ikke bare våre egne IVECO-er, som de jo kjenner 
ned til siste mutter, men også biler fra andre 
produsenter. 

Så ta turen innom med både din IVECO  
og dine biler av andre merker.
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KONTAKT DIN LOKALE IVECO FORHANDLER  
FOR Å HØRE MER OM DE GODE TILBUDENE
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HOS IVECO BRENNER VI FOR BILER
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