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ŠPECIÁLNA PONUKA
TOP TIPY PRE BEZPEČNOSŤ
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PRIPRAVÍME VAŠE VOZIDLO PO ZIME

PRIDANÁ HODNOTA
KTORÁ ROBÍ REMAN TAK JEDINEČNÝM

ŽIVOTNÝ ŠTÝL
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NEZABUDNITE NA SERVIS
SVOJHO VOZIDLA PO ZIME

Zima skončila. Po zimných náročných poveternostných podmienkach potrebuje
vozidlo technickú previerku. Prezutím pneumatík to nekončí, servis vozidla po

zime by mal obsahovať niekoľko dôležitých krokov.

Rovnako starostlivá príprava na zimu by mala byť aj po nej.
Tak ako si dávate záležať na kontrole stavu vozidla pred prichádzajúcou zimou, nemenej veľkú
dôležitosť by ste mali venovať jeho príprave na letnú sezónu. Len si predstavte, s čím všetkým
musí v zimných podmienkach vozidlo bojovať a ako ho sneh a nánosy soli dokážu otestovať.

Ktoré sú najdôležitejšie časti údržby po zime?

V tomto vydaní časopisu IVECO & Vy nájdete užitočné tipy na údržbu vrátane údržbových sád
a naše špeciálne ponuky. Zistíte, ako získať diely originálnej kvality s plnou zárukou za oveľa

nižšiu cenu.



REMENE A BRZDY

Diely pri prevádzke počas zimy podliehajú veľkému opotrebeniu. Aby vaše vozidlo fungovalo bez
problémov, je preto nutná jarná prehliadka vozidla. Nielenže znížite riziko nebezpečenstva na
poškodených cestách po zime, ale ušetríte aj na údržbe a kontrole. Servisy ponúkajú v rámci kontroly
po zime rôzne balíčky úkonov, ale minimálne tieto si skontrolujte:

Vždy treba skontrolovať funkčnosť brzdovej 
sústavy.   Brzdová skúšobňa v autorizovanom 
servise vám zmeria účinnosť bŕzd na vozidle.   Ak 
si pri brzdení všimnete neobvyklé správanie, ako 
napríklad vibrácie alebo nárazy, zvuky škrabania, 
výchylku vozidla alebo odpor pedálu, potom je 
určite na čase skontrolovať brzdový systém. 
Kotúč alebo doštičky môžu byť opotrebované 
alebo môžete mať problém s brzdovou 
kvapalinou. IVECO vám pomôže znížiť riziká
a súčasne náklady svojimi vysoko kvalitnými 
sadami  kotúčov ,  došt i č iek  a  senzorov 
opotrebenia, ako aj sadami doštičiek (doštičky
a senzory opotrebenia).

POČÚVAJTE VAŠE BRZDY NENECHAJTE, ABY VÁM REMEŇ
VYPOVEDAL SLUŽBU

• Brzdy   • Motor   • Karoséria   • Žiarovky   • Stierače   • Podvozok a nápravy   • Klimatizácia

VÝHODNÁ SADA
BRZDOVÝCH DOŠTIČIEK

UŠETRÍTE ČAS V SERVISE
Všetko, čo potrebujete pre vozidlo,
je v jednej škatuli.

VÝHODNÁ CENA
Zakúpením kompletnej sady ušetríte oproti
bežnej cene samostatných súčiastok.

    OPLATÍ SAOPLATÍ SA  OPLATÍ SA ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ
DIELY IVECO ZARUČIA:

BEZPEČNOSŤ
Kratšie brzdné vzdialenosti
POHODLIE
Nižší hluk a vibrácie
JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
Kompatibilita dielov,
vrátane všetkého príslušenstva

SPOĽAHLIVO A BEZPEČNE
PRIPRAVÍME VAŠE IVECO
PO ZIME
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Prasknutie remeňa predstavuje vysoké riziko
poškodenia motora, ktoré môže viesť k vysokým
nákladom. IVECO ponúka pre všetky kategórie
nákladných vozidiel celý rad sád remeňov. Každá
sada sa dodáva s kompletnou
sadou súčiastok, vrátane
napínača remeňa, remeníc,
svorníkov a skrutiek.



KONTROLA SÚČASTÍ MOTORA JE NEVYHNUTNÁ, PREDÍDETE TAK
PRÍPADNÝM KOMPLIKÁCIÁM V PREVÁDZKE ALEBO NEOČAKÁVANEJ
PORUCHE, KTORÁ BY VÁS MOHLA VYJSŤ DRAHO.

OLEJ, VZDUCH A PALIVOVÉ FILTRE

VENUJTE VÁŠMU MOTORU
NÁLEŽITÚ STAROSTLIVOSŤOU

VÁŠ VZDUCHOVÝ FILTER JE PĽÚCAMI VÁŠHO MOTORA!

Dnešné výkonné vznetové motory vyžadujú 
osobitnú pozornosť.   Neuspokojte sa s ničím 
iným ako s ole jom špičkovej  kva l i ty
a  vysokovýkonnými  fi l t rami  s  d lhou 
životnosťou, aby ste dlhodobo získali z vášho 
motora to najlepšie.  Originálne olejové filtre 
IVECO sú vyrobené z viacvrstvového materiálu 
pre zachytenie prachu a zvyškových častíc 
rôznej veľkosti a sú päťkrát účinnejšie ako 
štandardné filtre.

Ak je vzduchový filter zanesený, významne znižuje prúd vzduchu, ktorý negatívne ovplyvňuje výkon 
motora a zvyšuje spotrebu paliva. Je preto dôležité pravidelne vymieňať filter. Originálne vzduchové 
filtre IVECO sú vyrobené z najúčinnejších materiálov a perfektne zapadajú do originálneho puzdra, čím 
poskytujú bezproblémovú montáž a dokonalé utesnenie. Vo výsledku ťažíte z maximálneho krútiaceho 
momentu a minimálnej spotreby paliva.

Existuje veľa nebezpečenstiev, ktoré majú za 
následok upchanie alebo koróziu čerpadla 
a vstrekovačov, vrátane vody a sadzí, ako aj 
minerálnych a organických častíc.  Odporúča sa, 
aby ste vymenili palivový filter raz za rok.   Iveco 
používa materiály, ktoré odolajú extrémnym 
teplotám, vibráciám a tlaku.   Vysokovýkonné 
filtre sú vyrobené tak, aby vydržali.

DOSTÁVAJÚ SA DO
PALIVA NEČISTOTY?

■  RYCHLÁ ÚDRŽBA
■  ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY
■  PROFESIONÁLNY SERVIS

Originálne olejové filtre
5x účinnejšie

Originálne palivové filtre
Optimalizované pre váš motor

SERVISNÝ PROGRAM ZAMERANÝ NA
ÚDRŽBU PRE MOTORY. JEDINEČNÁ
CENA VRÁTANE PRÁCE A OLEJA.

5MOTOR

JE ČAS NA VÝMENU?
Odporúčané intervaly výmeny
sa líšia podľa modelu vozu.

Daily
80 000 km

Eurocargo
Každý rok

Stralis
150 000 km

Trakker
Každý rok

Životnosť pri normálnom
prevádzkovom používaní. 



8

Karoséria

Ošetrenie prípadných poškodení ochrannej vrstvy proti korózii. V zime je na ceste množstvo kameňov 
z posypov, ktoré môžu spôsobiť poškodenie laku. Iveco karosárske diely sú perfektne prispôsobené 
vášmu vozidlu, čo umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž a zároveň s nimi dosiahnete najvyššiu úroveň 
spoľahlivosti a výkonu.

Klimatizácia Podvozok a nápravy

Počas letnej sezóny je používaná veľmi často, 
preto je nutná výmena filtrov a jej kompletné 
vyčistenie, najlepšie v autorizovanom servise. 
Znečistená klimatizácia totiž veľmi negatívne 
pôsobí na vaše zdravie.

Sneh a poľadovica intenzívne zaťažujú nápravu 
vozidla. Nechajte si zmerať geometriu, aby ste 
predišli zhoršeniu kvality jazdných vlastností 
vozidla. Nezabudnite skontrolovať aj ochrannú 
vrstvu, ktorá je narušovaná
nánosmi soli.

BUĎTE CHRÁNENÍ TÝM NAJLEPŠÍM
Nárazníky sú pri kolízii v nízkej rýchlosti nevyhnutné na ochranu ďalších dielov. Originálne nárazníky 
IVECO zaisťujú perfektnú geometriu a sú vybavené vysoko kvalitnými polymérmi, ktoré dodávajú 
nekompromisnú pevnosť, ľahkosť a flexibilitu.

ROZJASNITE SVOJU CESTU

Znečistené svetlomety znižujú viditeľnosť
a oslňujú prevádzku v protismere. Takže sa 
uistite, že ich pravidelne čistíte. A ak hľadáte 
žiarovky s dlhou výdržou, aby ste sa vyhli 
neustá lemu vymieňaniu ,  zvážte sady
s originálnymi žiarovkami IVECO. Žiarovky 12 
a 24 V, ktoré sú vyrobené s nerozbitným 
plastovým krytom, poskytujú vynikajúci výkon 
a bezpečnosť a vydržia viac ako dvakrát tak 
dlho ako štandardné žiarovky.

Stierače

Mrazy a soľ poškodzujú gumičky
stieračov, ktoré potom
spôsobujú šmuhy na skle.
Po zime je najlepšie
stierače vymeniť
za nové.

HLADKÁ JAZDA VPRED
Pre maximálne pohodlie a ovládanie pravidelne 
kontrolujte systém pruženia a vždy vyberte 
originálne diely. Originálne závesy a tlmiče 
nárazov IVECO poskytujú väčšie pohodlie, 
stabilitu a ovládanie aj v ťažkých podmienkach.

CHRÁNI VÁS AJ PRED SLNKOM
Na obzore sú jasné slnečné dni. Technológia
čelných skiel IVECO blokuje až 95 % škodlivých
UV lúčov.
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VÝFUK, ELEKTRICKÝ SYSTÉM A PRÍSLUŠENSTVO

MYSLITE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

SKONTROLOVALI STE ELEKTRICKÚ
INŠTALÁCIU?

VÝBAVA PRE OBSLUHU

Vybrali ste si systém SCR na zníženie emisií skleníkových plynov a zníženie spotreby paliva 
bez poklesu výkonu.  Na zabezpečenie správnej funkcie systému SCR ho treba plniť kvalitným 
roztokom AdBlue, ktorý spĺňa normy ISO 22241. Riadna údržba systému SCR vám ďalej 
umožní zlepšiť jeho trvanlivosť a šetrí peniaze.

Elektrické komponenty sú nevyhnutné pre všetky funkcie vozidla. 
Konektory, senzory, spínače a tlačidlá prenášajú signály a informácie, 
ktoré riadia povelové jednotky, a hrajú kľúčovú úlohu pri zabezpečení, 
aby vozidlo správne jazdilo.  Iba originálne elektrické komponenty 
IVECO môžu zaručiť najvyššiu úroveň výkonu vozidla a bezpečnosti 
vodiča vo všetkých situáciách.

IVECO ponúka kryty palivových nádrží, ako aj kryty nádrží UREA.
Všetky kryty sú plne kompatibilné s predpismi EÚ a dodávajú
sa s kľúčom.

KRYTY NÁDRŽÍ

Využite rad vysoko kvalitné čistiace prostriedky:
    ■  žiarivo čisté sklo, aby okná mali dokonalý lesk
    ■  dokonalý interiér na upratovanie palubnej dosky, volantu a rohoží
    ■  čistý vzduch pre svieži, dezinfikovaný interiér
    ■  lesklá karoséria s bezchybnou ochranou

ODPORÚČANIE TÝKAJÚCE SA

®ODPORÚČANIE TÝKAJÚCE SA AdBlue

    ■  Pravidelne vypúšťajte a dopĺňajte olej IVECO Urania, aby sa zlepšilo šetrenie paliva
    ■  Aspoň raz za rok nechajte v autorizovanom servise IVECO skontrolovať systém SCR 

®
    ■  Skladujte AdBlue  v chladnom, suchom a dobre
       vetranom priestore, mimo dosahu priamych slnečných lúčov
    ■  Vyvarujte sa krížovej kontaminácii do nádrže motorovej nafty



VÝMENNÝ SYSTÉM

NIEKOĽKO SLOV OD NAŠICH ODBORNÍKOV

Gaelle Morin 
Reman Communication 
a Marketing Animation Manager EMEA

Do akej miery sa tým všetkým zlepší vzťah obchodník
– zákazník?

Obchodník musí vykonať opravu, ale nie je ľahké
poskytnúť adekvátnu cenovú ponuku, pretože nemôže
presne odhadnúť škodu. Potom, čo všetko na servise
rozoberú, zavolajú zákazníkovi späť a povedia mu, že
sa cena zdvojnásobila.
Ponúknutím produktu
Reman je však od začiatku
zaručená plná
transparentnosť

Všetko čo dodávame musí zachovávať rovnako prísne normy 
kvality ako pri originálnych dieloch.  Produkty Reman nie sú 
výnimkou. Naši inžinieri sa riadia prísnym súborom špecifikácií 
pre nové diely, ktoré aplikujú na diely Reman. Sú si plne 
vedomí očakávaní.

Všetky produkty Reman majú rovnaké krytie zárukou ako
nové diely okrem motorov, ktoré majú 2 roky*.
Ak je montáž vykonaná
v autorizovanej sieti, vzťahuje
sa na ňu rovnaká záruka.

* Obmedzené na 200 000 km v 2. roku záruky.

Rémy Chevallier
vedúci Engineering EMEA

Ak vezmeme napríklad motor, je na ňom vždy niekoľko 
poškodených dielov. Ak nedokážeme jednoznačne 
identifikovať, ktoré diely sú poškodené, je lepšie v rámci 
Reman vymeniť celý motor, cena je pevná a pracovný čas 
mechanika je vopred stanovený.

Nielen to. Na vrchole úspory nákladov je tiež miera
spoľahlivosti. Keď vymeníte celok, je významne menšie
riziko poruchy než pri oprave
jednotlivých komponentov.
Je to ako dostať nový diel.

Podrobne monitorujeme všetkých certifikovaných partnerov
a zabezpečujeme, aby objednávali diely od originálnych
dodávateľov. Nedovoľujeme, aby kupovali lacnejšie diely
z krajín s nízkymi nákladmi, aby ušetrili peniaze.
Keď vykonávame audit,
kontrolujeme ich sklad
a venujeme veľkú
pozornosť všetkým
produktom, ktoré používajú.
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ako nové diely

venujeme veľkú
pozornosť všetkým produktom,

ktoré používajú

je to ako
dostať nový diel

Prečo kupovať Reman miesto opravy
poškodených dielov?

Takže je to výhoda na úsporu nákladov?

Aké sú certifikačné kritériá pre partnerov Reman?

S akým druhom záruky sa dodávajú produkty Reman?

Ale ako zákazníci vedia, že dostanú rovnakú úroveň kvality?

ČO ZNAMENÁ REMAN?
A ČO HO ROBÍ TAK JEDINEČNÝM? 10

IVECO sa pustilo do nového vzrušujúceho dobrodružstva:
ponúka zákazníkom dôkladne repasované produkty, ktoré
dosiahnu kvalitu ako nové, ale za zlomok nákladov. Poďte
sa pozrieť, ako sa všetko odohráva.

KOĽKO
PRODUKTOV
REMAN MÔŽEME
OČAKÁVAŤ?

IVECO už ponúka znova
vyrobené verzie väčšiny
svojich dielov. A cieľom
je pokryť 90 % portfólia. 



A VÍŤAZOM JE …
IVECO  STRALIS  NP
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ODHLASOVANÝ PROJEKT ROKA PRI
EUROPEAN GAS AWARDS OF EXCELLENCE 2017

LOGISTIKA, NA KTORÚ SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ

8,14 milióna
čiastkových zákaziek
vybavených za rok

2357 000 m
skladového
priestoru

420 000 
čísel dielov
na sklade

dodávka 
24/7 

300 
servisov

7 
skladísk

Európska konferencia o plyne usporiadala nedávno 6. každoročné European Gas Awards of Excellence,
ktorá oslavuje „oddanosť, triumfy a znamenitosť spoločností a osobností, ktoré zavádzajú inovácie,
inšpirujú ostatných a dosahujú rast na európskom trhu s plynom“.

IVECO, ktoré je uznávané za svoje sústavné 
pokroky v udržateľnosti ťažkej dopravy, ktoré 
viedli k vývoju vozidla Stralis Natural Power 
(NP), porazilo štyri ďalšie spoločnosti a získalo 
prestížnu cenu za projekt roka.

Stralis NP súťaží na rovnej úrovni so svojimi 
dieselovými náprotivkami z hľadiska výkonu a ešte 
ich predbehne v každom ďalšom relevantnom 
meradle tým, že sa môže pochváliť väčšou 
udržateľnosťou, väčším komfortom a najnižšími 
celkovými nákladmi TCO na trhu.

Keď kúpite vozidlo IVECO, kupujete nielen vozidlo, ale aj to najlepšie z popredajného servisu.
Je to preto, že IVECO sa zaviazalo poskytnúť vám vysoko účinnú podporu 24/7 kdekoľvek v Európe.
Či ste mali haváriu alebo poruchu, vždy a v rekordnom čase sa môžete spoľahnúť na dostupnosť
originálnych dielov pre vaše vozidlo. S IVECOM budete minimalizovať prestoje, zvýšite výkon a vždy
s dôverou vyrazíte na cestu.

Pierre Lahutte, IVECO Brand President, vyjadril 
svoju spokojnosť. „Sme veľmi pyšní na to, že IVECO 
bolo opäť odmenené za svoj záväzok k udržateľnosti. 
Náš nový Stralis NP urobí krok do budúcnosti. Je to 
naozaj prvé diaľkové nákladné auto na plyn na trhu, 
ktoré ponúka skutočnú alternatívu k vozidlám 
s naftovým motorom a vôbec najviac udržateľný 
nákladný automobil pre diaľkovú dopravu.“



 DVOJROČNÁ ZÁRUKA
NA MOTORY IVECO RENOVOVANÉ

V PROGRAME REMAN!

PRETOŽE SKUTOČNE
VERÍME V KVALITU NAŠICH
RENOVOVANÝCH
MOTOROV

ZARUČENE BEZ
NEČAKANÝCH

NÁKLADOV

BEZPEČNÝ
DRUHÝ

ŽIVOT VOZIDIEL

NAJLEPŠIA
ZÁRUKA
NA TRHU

POKOJ V DUŠI

OPÝTAJTE SA SVOJHO AUTORIZOVANÉHO PREDAJCU IVECO NA VIAC INFORMÁCIÍ.
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