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PLUS 5 TILL DIN DAILY
BYTE AV MOTOROLJA, OLJEFILTER  
SAMT KONTROLL AV 16 PUNKTER!

BEHOV FÖR NYA DÄCK

FÅ SAKER SLÅR DOFTEN  
AV EN NY BIL... ELLER AV  
NYTT SÄTESÖVERDRAG

FRÅN 1 795:-
GÄLLER DAILY FRÅN 2009 ELLER ÄLDRE

895:-
PRISEXEMPEL KR:

2 035:-FRÅN PRIS KR:  
PÅ KOMPLETT HJUL
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FÅ SNABB 
FORDONSASSISTANS  

I HELA EUROPA
Om vädret (eller något annat) likväl 
orsakar problem behöver du bara ringa till 
IVECO Assistance Sverige, som har öppet 
dygnet runt hela året. 

Därefter ser vi till att du får kontakt med 
närmsta IVECO-verkstad så att du snabbt 
kan komma ut på vägarna igen. 

Och det gäller i hela Europa. 

NÖDTELEFON: 
+46 (0)40 43 13 25

Lägg in numret i din mobiltelefon

eller kom åt det via IVECO-appen.
Detta förutsätter tillvalet IVECO-assistans  

i ditt servicekontrakt. 

Ja, det låter kanske överdrivet men hos IVECO älskar vi bilar.  Vi vill göra allt 
för att din IVECO har det bra – och fortsätter att ha det bra.

Glöm inte att få dina bromsar kontrollerade. Som förare kan man inte alltid 
märka om de är slitna.

Så titta in hos din IVECO-försäljare. Om bromsarna är fina kan du köra vidare 
med ro i sinnet. Om inte så får du ett bra pris på original bromsklosskit från 
IVECO.

DIN IVECO BETYDER  
ALLT FÖR OSS

  Därför är det möjligt att få en 
lånebil om vi inte genast får ut dig 
på vägen igen*.

 
  Därför har vi flexibla öppettider, 
så du kan komma förbi med din 
IVECO när det passar dig*.

  Därför erbjuder vi bra service- 
kontrakt så att du tryggt kan sätta 
dig bakom ratten varje dag.  

  Därför får du 2 års reklamationsrätt 
på alla original IVECO-reservdelar.

*Lokala avvikelser kan förekomma.

Titta in hos din lokala IVECO verkstad om din IVECO 
börjar hänga med kylarmärket.

 
Vi ska nog se till att få fram leendet hos er båda igen.

1 010:-

Quality

FRÅN KR:

UNDVIK ATT GLIDA AV VÄGEN.  
ANVÄND ORIGINAL IVECO-DELAR

4 bromsklossar,  
2 slitindikatorer  

och tillbehör:
Finns både till  

Daily och Stralis.



PLUS 5 omfattar: 
   Byte av motorolja
   Byte av oljefilter

Quality

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

Kör du i en Daily som är mer än 5 år gammal? Du kan få den genomgången  
från kofångare till kofångare hos en auktoriserad IVECO-försäljare – och till  
ett bra pris.

Förutom byte av motorolja och oljefilter går vi igenom din IVECO på  
16 punkter, så du kan tryggt köra vidare. Om det skulle finnas något fel  
kan vi lätt åtgärda problemet åt dig.

Titta in till din lokala IVECO-återförsäljare.

PLUS 5 PÅ DIN DAILY

1 795:-
PRIS KR: 

FILTER ÄR EN GOD INVESTERING
Det är sällan roligt att spendera pengar  
på reservdelar. Det vill säga om de inte spar 
pengar åt dig när det gäller bränsle och för- 
länger livslängden hos din IVECO.  
Det är precis det filter gör. 
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Vill du vara säker på att snabbt komma igång varje morgon? 
Utan bogserlina, svordomar och startkablar? Låt oss kontrollera 
dina batterier och byta dem om det är nödvändigt.

Luftfilter 

kr. 529:-
Daily upp till 2005: 

kr. 1 070:-
Daily från 2006:  

kr. 1 379:-  
Bränslefilter 

kr. 255:-

DITT BATTERI ÄR DIN SÄKERHET
FÖR EN SNABB START PÅ DAGEN
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SOMMAR, SOL ... 
OCH SOMMARDÄCK

IVECO KVALITET FÖR ÖKAD SÄKERHET

STÄNKSKYDD I 
ALLA STORLEKAR

SE BÄTTRE UT  
MED TORKARBLAD

Saknar du ett stänkskydd?  
Titta in till din lokala IVECO-
återförsäljare. Vi har stänkskydd  
i alla storlekar.  Även din. 
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Blad på träden. Solglasögon. Och sommardäck  
Vi ser fram emot våren. Faktiskt så mycket att  
våra mekaniker redan står beredda för att mon- 
tera sommardäcken på din IVECO – eller ge ett  
bra erbjudande på en splitterny uppsättning, om  
du behöver det.

Kan du inte se vägen på grund av 
regn, hagel, snö eller slask? Då är 
det kanske på tiden att byta dina 
torkarblad.

SOFTSHELL-JACKA  
SKYDDAR MOT REGN

Skaffa dig en softshell-jacka med avtagbar huva  
så kan du lugnt lämna din IVECO, även om regnet  
står som spön i backen.

PRIS KR: 805:-

Modell Michelin Tigar
35S MY2014
Däckdimension 225/65 R16 C 2 805:- 2 066:-
Modell Michelin Tigar
35C M.Y. 2014
Däckdimension 195/75 R16 C 2 385:- 2 035:-
Priset avser ett komplett hjul, inkl fälg och montering på bilen. 

Daily S2000
kr 395:-

Euro Cargo MY2008
kr 395:-

Stralis MÅ2007
kr 395:-

Stänkskydd till Daily kr 179:-
 
Stänkskydd till  
Euro Cargo och Stralis kr 199:-

Slitna, smutsiga och tråkiga sätesöverdrag kan snabbt få din 
bil att se gammal och trist ut. Ge din IVECO en invändig 
ansiktslyftning med helt nya sätesöverdrag, eller mattor, som 
är skräddarsydda till precis din varubil eller lastbil.

FÅ SAKER SLÅR DOFTEN AV EN NY BIL 
... ELLER AV NYTT SÄTESÖVERDRAG 
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Slitstarkt syntetläder som håller  
din IVECO ren och presentabel.

FÖRARSÄTE,  
STANDARD KR

SÄTE MED 2 PLATSER,  
STANDARD KR

Håll din IVECO ren och skydda  
samtidigt originalklädseln med gummimattor.

IVECO GUMMIMATTOR
KR:

Exemplet passar till Daily MY2006

429:-

895:-
1 320:-



Våra mekaniker påstår att det flyter bensin och diesel 
i deras ådror. Om detta är sant kan vi inte säga med 
de älskar i varje fall bilar.

Inte bara våra egna IVECO, som de ju känner ned till 
sista muttern, utan även bilar från andra tillverkare.

Så titta in med både din IVECO och  
dina bilar av andra märken.

KONTAKTA DIN LOKALA IVECO ÅTERFÖRSÄLJARE  
FÖR MER INFORMATION OM DE FINA ERBJUDANDENA.
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HOS IVECO BRINNER VI FÖR BILAR
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