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ÖPPNA OCH SE VÅRA FINA ERBJUDANDEN  
PÅ TILLBEHÖR OCH SERVICE
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Sol, sommar  
och servicekontroll  
Är du redo för sommaren?

FÅ REN LUFT I BILEN LUFTKONDITIONERING
PAKET

En smutsig  
klimatanläggning  

blir fort en hälsorisk
 995:-
KAMPANJPRIS

Klimatanläggningen ska rengöras en gång per år, även 
om den inte luktar illa. I annat fall riskerar du att andas 
in mögelsvamp, pollen, mögel och bakterier medan du 
kör. Och det är inte hälsosamt. Kom in och få rengjort 
klimatanläggningen. Därefter kan du andas lugnt igen.

Få rengjort hela  
klimatanläggningen  
för bara:

Från kr.

Förbrukningsmaterial tillkommer:  
pollenfilter och kylmedel

2.165,-

BROMSBYTE FÖR ÖKAD SÄKERHET

3 695:-
KAMPANJPRIS

Ett väl fungerande bromssystem är  
mycket viktigt för trafiksäkerheten
Här spelar bromsklossarna en viktig roll. Kör du  
med nedslitna bromsklossar riskerar du:

  Längre bromssträcka

  Ojämn bromsverkan som kan  
 göra bilen svårkontrollerad

  Oljud och vibrationer

  Ökat slitage på bromsskivan

Allt detta utgör ökad risk både för  
chauffören och medtrafikanterna.

Vill du också  
vara säker i trafiken?
Passa på att byta dina bromsar  
till kampanjpris. Vi har delarna  
hemma till din bil.

Priset är inklusive bromsklossar (fram),
slitageindikator och arbete.

Exempel som visas är för Daily 35s14, 2009

Från kr.

IVECO
ALL IN ONE



 

GE UNDERREDET EN GENOMGÅNG

Få de bästa  
reservdelarna till de 

bästa priserna

Underredet är kanske inte det första man ser när du tittar 
på din IVECO. 

Men det har stor inverkan på hur ditt fordon ligger på vägen 
och hur länge det håller.

Om det är något som behöver bytas, så är det nu. Priserna är 
lika låga som underredet.

Du har säkert ett par fina solglasögon. Men hur är det med din 
IVECO? Kom till oss för eftermontera eller byt ut ditt solskydd.

Modell: S2000

KAMPANJPRISER 
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SOLSKYDD

Varför behöver  
du luftfilter?

  Skyddar motorn, ger motorn  
längre livslängd och optimerar  
motorns prestanda.

  Ser till att det tillförs rätt mängd  
ren luft, när luften behövs.

  Fångar upp 99,96 % av alla  
partiklar, ända ner till en  
storlek på 1 mikron.

  Förbättrar bränsle- 
förbränningen och minskar  
risken för slitage och skador  
på motorn.

FOKUS: LUFTFILTER 
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Stötdämpare
Från  745:-

Hjullager
Från  1 570:-

Avgassystem
Från  3 500:-

Styrleder
Från  790:-

Daily från 3 100:-
Euro Cargo från 3 660:-
Stralis från 3 160:-
(Highway-modellen passar alla Stralis)



PLUS 5 SERVICE PÅ DIN DAILY

1 795:-

Är din Daily äldre än 5 år kan du just nu få marknadens bästa pris 
på en efterkontroll hos en auktoriserad IVECO-återförsäljare.

Kom in till oss! Så går vi igenom allt och ser till att 
du och din Daily kan fortsätta köra lugnt i sommar.

Hos IVECO garanterar vi att våra 
reservdelar håller. Därför ger 
vi dig 2 års garanti på IVECO-
originalreservdelar när du får 
arbetet utfört på en auktoriserad 
IVECO-verkstad. Detta gäller 
oavsett hur många mil din IVECO 
har körts. 2 års garanti omfattar 
både reservdelar och utfört 
arbete.

2 ÅRS GARANTI

Kampanjpris på PLUS 5 SERVICE

Från kr.

Mjuk väst
467:-

Termokopp
133:-

Gäller Daily från 2009 eller äldreOch 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

PLUS 5 SERVICE omfattar:
    Byte av motorolja
    Byte av motoroljefilter

NY STIL INFÖR SOMMAREN?

Huvtröja
467:-

Spelkort
149:-

Set med polopiké, 9 st:  
 1 570:-

IVECO har många olika tillbehör om din IVECO ska rustas upp lite.  
Titta in till din återförsäljare för mer information
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KONTAKTA DIN LOKALA  
IVECO-ÅTERFÖRSÄLJARE

FÖR MER INFORMATION OM 
SOMMARERBJUDANDENA

Gratis! Få en fräck keps
Vill du slippa få solen i ögonen? Och se bra ut när du kör?Du behöver bara registrera dig för vårt nyhetsbrev, så skickar vi en fräck keps med IVECO-logga.

Skanna in QR-koden och följ anvisningarna.Därefter är din nya keps på väg.


