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ÖPPNA OCH SE VÅRA FINA ERBJUDANDEN  
PÅ TILLBEHÖR OCH SERVICE



Så möter du de  
kalla månaderna bäst!
Redo för kalla, våta och hala vägar?

FÅ EN BRA START PÅ DAGEN – VARJE DAG!

ÄR DINA BROMSAR TILLRÄCKLIGT BRA?

Är dina bromsar  
tillräckligt bra?
Ja, det kan vara en svår fråga. Ibland kan 
bromsarna vara en hårsmån från att ge 
upp, utan att du som förare märker det.  

Du bör därför få bromsarna 
kontrollerade regelbundet. Speciellt  
nu, när det kan bli snö, slask och ishalt 
på vägarna på nolltid.

Kom in och få vinter-
kontrollerat bromsarna.

Man kan inte se någon skillnad  
för blotta ögat, men  

det råder ingen tvekan i drift: 

Originaldelarna håller längre.

Många av oss har gjort det: 
Vi har kämpat oss fram till bilen genom kalla och höga snödrivor, vi  
har satt nyckeln i tändningslåset och vridit om, bara för att upptäcka  
att batteriet är tomt. Det är ingen bra start på dagen.

Men varför händer detta alltid på vintern? Batteriets kapacitet sjunker  
i takt med temperaturen. Under vintermånaderna använder vi dess- 
utom extra mycket ström till klimatanläggningen, sätesvärmare och  
vindrutetorkare.

Kom in och låt oss kontrollera dina batterier. Det tar  
bara 30 sekunder – sedan kan du lugnt köra vidare.

I priset ingår 2 bromsskivor, 1 set
bromsklossar och 1 set slitageindikatorer  

till framhjulen på en Daily 35S

3 060:-
Från  

PRIS

Modell Set för  
framhjulen

Set för  
bakhjulen

35S (2006/2009/2012)  3 060:-  2 780:-

-10 %
på arbetet

2 
bromsskivor

1 set 
bromsklossar

1 set 
slitageindikatorer

Vi har följande kvalitetsbatterier  
till din Daily:
500038002 – 92 Ah 1 030:-
500038004 – 110 Ah 1 320:-
500038006 – 220 Ah 2 370:-
500038007 – 180 Ah 1 830:-

PRISER

Varför ska du välja original  
IVECO-batterier? Eftersom du får: 
    10 % större strömreserv jämfört med ett standardbatteri
    6 % högre kraft jämfört med ett standardbatteri 
    50 % snabbare uppladdning jämfört med ett standardbatteri
    7 gånger lägre vattenförbrukning jämfört med ett standardbatteri



Och hela 16 kontrollpunkter: 
    Kontroll av växellådans och bakaxelns oljenivåer
   Kontroll av underrede
   Kontroll av glapp och slitage i bärarmar och styrleder
   Kontroll av kylarvätska, frostskyddsmedel och servoolja
    Visuell kontroll av luft- och bränslefilter
    Kontroll av batteriet
   Bromskontroll på bromsprovare
    Kontroll av bromsvätskans kokpunkt
   Kontroll av den lastberoende bromsventilen
    Visuell kontroll av bromsklossar, bromsskivor och 

bromsrör
   Kontroll av ringtryck och däckmönster
    Kontroll av belysning, lampor, vindrutetorkare och 

munstycken
    Smörjning av alla gångjärn, lås och kablar
   Påfyllning av spolarvätska
   Kontroll av uppdateringar av programvara
   Nollställning av servicedator med IVECO testinstrument

Har du en Daily som är äldre än 5 år? Då kan du få marknadens 
bästa pris på en efterkontroll hos en auktoriserad IVECO-
återförsäljare. Titta in så går vi igenom ditt fordon, från stöt- 
fångare till stötfångare. Därefter kan du lugnt ta dig an vinterns 
snö, slask och ishala vägar.

PLUS 5 omfattar: 
    Byte av motorolja
    Byte av motoroljefilter

På vintern ska bilen ha vinterdäck. Det vet dom flesta. Men när  
ska man byta ut sina gamla vinterdäck mot en uppsättning nya?  
Det är det inte många som vet.

Är dina vinterdäck slitna kan du lätt förlora väggreppet och  
fordonets bromsförmåga blir markant sämre, det är det sista  
man vill när man kör på vinterhala vägar.

Du bör därför titta in till din lokala IVECO-återförsäljare.  
Så kontrollerar vi dina däck. Skulle däcken behöva bytas ut  
monterar vi ett par nya direkt.

PLUS 5 PÅ DIN DAILY

Modell Michelin Tigar
35S MY2014
Däckdimension 225/65 R16 C Dubb 2 185:- 1 695:-
Däckdimension 225/65 R16 C Friktion 2 275:- 1 595:-
Modell Michelin Tigar
35C MY2014 & 50C MY2014
Däckdimension 195/75 R16 C Dubb 1 945:- 1 585:-
Däckdimension 195/75 R16 C Friktion 1 925:- 1 485:-
Priset avser ett komplett hjul, inkl fälg och montering på bilen. 

1 795:-
Från

Gäller endast Daily från 2009 eller äldre

HUR SER DINA VINTERDÄCK UT? LÅT OSS KONTROLLERA DÄCKEN



Vintern är den årstid då det ställs högst krav på ditt 
fordon. När kylan slår till, vintermörkret lägger sig, 
snödrivorna hopar sig då måste utrustningen var i 
bra skick för att du ska komma fram i tid.

Gummimattor
Regn, blöta vägbanor, snö och snöslask tillhör 
vintervädret. Men inget av det ska behöva komma  
in i ditt fordon om du har en solid gummimatta. 

Säkerhetsset
Med ett säkerhetsset har du allt som behövs om 
olyckan är framme. Innehåller varningstriangel, 
säkerhetsväst och förstahjälpensats

Torkarblad
En lågt stående vintersol och dåliga torkarblad kan 
blända även den som har bäst syn. Ta en titt  
på dina torkarblad. De kan behöva bytas ut. 

Daily S2000  
345:-

Euro Cargo MY2008    
385:-
 
Stralis MY2007 
385:-

Daily MY2006   
420:-

Euro Cargo 
475:-
 
Stralis AS 2007
495:-

Har du kontroll på fordonet innan kylan kommer?

269:-

SE BRA UT OCH BLI SEDD MED VÄLFUNGERANDE KAROSSDELAR

Framstötfångare
Från  1 920:-

Baklykta
Från  1 410:-

4

Sidospegel
Från  1 320:-

1 2 23

Strålkastarskydd
Från  735:-

Framlykta
Från  2 350:-

1
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3 VARMA EBJUDANDEN I VINTERKYLAN
Gäller olika Daily-modeller.
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KONTAKTA DIN LOKALA  
IVECO-ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR 
MER INFORMATION OM VÅRA 

VINTERERBJUDANDEN

Vinn en middag för två
Varför kör du en IVECO? Berätta om dina upp-levelser och delta i utlottningen av en middag för två, till ett värde av 695:-.  

Skicka in dina upplevelser till iveco-nordic@iveco.com (skriv ”min Daily-tävling” i ämnesfältet) senast den 1 november 2014.

Samtidigt registrerar du dig för vårt nyhetsbrev.  
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