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ŚWIAT PRZYWILEJÓW
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DAILY CLUB TO NOWY PROGRAM VIP DLA KLIENTÓW NOWEGO DAILY.
DOKOŃCZ REJESTRACJĘ ONLINE I DOŁĄCZ DO ŚWIATA PRZYWILEJÓW DAILY CLUB, ABY 
OTRZYMYWAĆ NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE, OFERTY SPECJALNE I KORZYŚCI ZE 
ŚWIATA USŁUG POSPRZEDAŻNYCH. DEDYKOWANE TYLKO DLA CIEBIE.



WYŁĄCZNIE DLA CIEBIE

KUPONY RABATOWE 

NA ORYGINALNE CZĘŚCI 

ZAMIENNE I AKCESORIA

PRZYPOMNIENIE O 

PRZEGLĄDACH OKRESOWYCH

PRAPREMIERY PROMOCJI 

KRAJOWYCH

MAGAZYN “IVECO & YOU”
ZAPOWIEDZI NOWYCH 

PRODUKTÓW I USŁUG



WYBIERAJĄC IVECO, WYBIERASZ 
JAKOŚĆ DLA SIEBIE I SWOJEGO 
BIZNESU
Z IVECO możesz być spokojny, dzięki strukturze 
dedykowanej usługom posprzedażnym i 2000 
punktów sprzedaży w Europie, za którymi stoi 
zespół profesjonalistów, pracujący dniem i nocą, by 
być Twoim wsparciem - zawsze i wszędzie, szybko 
i fachowo. Odkryj fundamentalne wartości, które 
leżą u podstaw produktów i usług posprzedażnych 
IVECO.

TWÓJ BIZNES NIGDY NIE ZWALNIA TEMPA

NASZ SYSTEM WARTOŚCI MA TYLKO JEDEN CEL: 
ZMAKSYMALIZOWAĆ WYDAJNOŚĆ TWOJEGO BIZNESU.



BEZPIECZEŃSTWO

ZAPEWNIANE PRZEZ RYGORYSTYCZNY PROCES 
KONTROLI JAKOŚCI NA KAŻDYM ODCINKU 

ŁAŃCUCHA DOSTAW ORYGINALNYCH 
CZĘŚCI ZAMIENNYCH IVECO I PRZEZ 

ZINDYWIDUALIZOWANE PROGRAMY SERWISOWE, 
DOSTOSOWANE DO KAŻDEGO BIZNESU.

SKUTECZNOŚĆ

GWARANTOWANA PRZEZ PROFESJONALNĄ I 
SZEROKO ROZBUDOWANĄ SIEĆ WARSZTATÓW, 

STALE ZAOPATRZONĄ, ABY ZAOFEROWAĆ CI SERWIS 
ASSISTANCE NON STOP 24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI 
W TYGODNIU, I DO MINIMUM ZREDUKOWAĆ CZAS 

PRZESTOJU POJAZDU.

TECHNOLOGIA

ZASTOSOWANA DO ZARZĄDZANIA I 
MONITOROWANIA SYSTEMU DYSTRYBUCJI CZĘŚCI 

ZAMIENNYCH I DO ZAAWANSOWANYCH NARZĘDZI 
DIAGNOSTYCZNYCH, DZIĘKI KTÓRYM TECHNICY 
IVECO MOGĄ SKUTECZNIE INTERWENIOWAĆ W 

POJEŹDZIE TAKŻE ZDALNIE. 

OSZCZĘDNOŚĆ

ZAPEWNIONA DZIĘKI OFERCIE ORYGINALNYCH 
CZĘŚCI ZAMIENNYCH I ZINDYWIDUALIZOWANYCH 

PROGRAMÓW SERWISOWYCH, SKUPIONYCH NA 
REDUKCJI CAŁKOWITEGO KOSZTU EKSPLOATACJI 

POJAZDU (TCO).



ORYGINALNE CZĘŚCI 
ZAMIENNE

KONTROLOWANE POCHODZENIE NIEZAWODNOŚĆ POTWIERDZONA 
CERTYFIKATEMNASZE 

GWARANCJE IVECO wybiera produkty i dostawców według 
na jsurowszych st andardów jakościowych 
w zakresie użytych surowców i procesów 
produkcyjnych oryginalnych części zamiennych.

IVECO wykonuje skrupulatne testy zgodności, 
niezawodności i trwałości wszystkich części 
zamiennych, aby zagwarantować maksimum 
bezpieczeństwa i niezmienną wydajność z upływem 
czasu.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ 
ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE 
IVECO? 
Skuteczny układ hamulcowy, maksymalna 
przyczepność pojazdu do podłoża, dobra 
widoczność wciągu dnia i w nocy, wydajna filtracja 
powietrza i płynów, to podstawa, by utrzymać 
wartość Twojego DAILY z upływem czasu, 
zagwarantować jego idealne działanie i uchronić 
się od nieplanowanych przestojów. Oryginalne 
części zamienne w połączeniu z profesjonalną 
obsługą mechaników IVECO są najlepszymi 
sprzymierzeńcami wydajności Twojego biznesu.



JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ 

ZAAWANSOWANA LOGISTYKA WYKWALIFIKOWANY SERWISTCO

TWOJE 
KORZYŚCI

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPEWNIONE

IVECO wykorzystuje zintegrowany system dostaw, 
który zapewnia dostępność lub dostawę części 
zamiennych w ciągu 24 godzin, śledzonych od 
wejścia do magazynu aż do warsztatu docelowego, 
aby mieć pewność ich pochodzenia. 

IVECO zapewnia serwis techniczny fachowy, 
skrupulatny i przejrzysty, uważny na 
potrzeby klienta, dzięki stałym szkoleniom i 
profesjonalizmowi swojej autoryzowanej sieci.

IVECO pracuje nad zmniejszeniem kosztów 
eksploatacji w całym cyklu życia pojazdu, poprzez 
obniżanie cen części zamiennych i dostosowanie 
programu przeglądów okresowych.

CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO 10 LAT PO 
WYCOFANIU POJAZDU Z PRODUKCJI

DOWOLNEJ CZĘŚCI ZAMIENNEJ, W 
DOWOLNYM KRAJU, CODZIENNIE

BEZ ŻADNEGO OGRANICZENIA 
PRZEBIEGU

NAPRAW

DOSTAWA W 24 H

12 MIESIĘCY GWARANCJI

FINANSOWANIE Z 
OPROCENTOWANIEM 0%



DOŚWIADCZENIE 
PROJEKTANTÓW W SŁUŻBIE 
REGENERACJI
Oferta produktów regenerowanych na rynku 
jest szeroka, ale tylko ci, którzy projektują i znają 
podzespoły pojazdów użytkowych, są w stanie 
wykonać w pełni skuteczny proces regeneracji. 
Iveco, dzięki doświadczeniu, jakie zdobyło w 
ciągu ostatnich dziesięcioleci, a także starannemu 
doborowi materiałów i dostawców oraz 
wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, 
może zagwarantować nowe życie silnikom, 
skrzyniom biegów, turbinom, wtryskiwaczom 

Iveco osiągi, wydajność i poziomy emisji równe 
podzespołom zamontowanym oryginalnie.

KONSERWACJA I GWARANCJA
Na dowód wysokich standardów i niezawodności 
regenerowanych części zamiennych, odstępy 
między przeglądami i warunki gwarancji są 
identyczne jak te w przypadku części nowych.

ZRÓWNOWAŻONA 
OSZCZĘDNOŚĆ
Korzystny wpływ na środowisko, wynikający 
z renowacji i ponownego wykorzystania 

podzespołów, jest bezsporny: oznacza użycie 
co roku około 1200 ton surowców mniej i 
odpowiednio mniejszą emisję CO2. Używanie 
regenerowanych części zamiennych jest także 
zrównoważonym wyborem: środowisko korzysta, a 
Ty oszczędzasz.

i wielu innym komponentom, oferując istotną 
alternatywę dla nowych produktów.

REGENERACJA TO NIE 
NAPRAWA: JAKOŚĆ I 
NIEZAWODNOŚĆ JEST TAKA 
JAK NOWYCH CZĘŚCI
Regeneracja w Iveco to proces uprzemysłowiony, 
który gwarantuje przestrzeganie specyfikacji 
technicznych i standardów norm ustalonych przez 
oryginalny projekt. Surowe próby na stanowiskach 
badawczych są gwarantem najwyższej jakości, 
zapewniając regenerowanym częściom zamiennym 

REGENEROWANE CZĘŚCI 
ZAMIENNE

DEMONTAŻ PRODUKTU1

DOKŁADNE WYCZYSZCZENIE 
WSZYSTKICH PODZESPOŁÓW

2

WERYFIKACJA STANU3

RENOWACJA PODZESPOŁÓW I/LUB 
WYMIANA CZĘŚCI NA NOWE

4

PONOWNY MONTAŻ PRODUKTU

TESTY

5

6

PROCES REGENERACJI PODZESPOŁÓW 
SAMOCHODOWYCH



Oferta części zamiennych IVECO jest uzupełniona 
przez rozwiązania serwisowe, opracowane po 
to, by zmaksymalizować wydajność pracy Twoich 
pojazdów i zmniejszyć do minimum czas i koszty 
zarządzania.

Ze współpracy między dwiema czołowymi firmami, 
IVECO i Magneti Marelli, powstała Value Line, linia 
części zamiennych dla Daily S2000 i wcześniejszych 
modeli. Value Line pozwala na wybór jednej z 
głównych grup części zamiennych, najczęściej 
wykorzystywanych w planowej konserwacji, jak na 

przykład filtry, klocki hamulcowe, paski, żarówki, 
akumulatory, i jest doskonałą kombinacją wygody, 
jakości, bezpieczeństwa i wydajności. 

Dzięki Value Line i fachowości Twojego zaufanego 
warsztatu Iveco możesz zwiększyć wydajność i 
wartość rezydualną Twojego Daily, utrzymując na 
minimalnym poziomie koszty obsługi.
Oszczędność i jakość w całej linii.

VALUE LINE



ALL IN ONE
WYMIANA OLEJU

PRZEGLĄD 
OKRESOWY M1

PRZEGLĄD 
OKRESOWY M2

PRZEDNIE KLOCKI 
HAMULCOWE

WYMIANA 
SPRZĘGŁA

KLIMATYZACJA OPONY WYDECH

Do planowej konserwacji i napraw Iveco 
oddaje do dyspozycji szeroką gamę pakietów 
usług "all inclusive", w stałej cenie, która 
obejmuje ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE i 
ROBOCIZNĘ.

Aby uniknąć niespodzianek na fakturze, zwróć się 
do swojego warsztatu Iveco i wybierz z oferty swój 
pakiet. Z IVECO ALL IN ONE, wiele produktów i 
usług w jednej cenie.

IVECO ALL IN ONE
ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE I 
ROBOCIZNA W STAŁEJ CENIE



WYCIERACZKI ŚWIECE ŻAROWE TŁUMIK KOŃCOWY

PRZEDNIE TARCZE
+ KLOCKI

AKUMULATOR PASEK ROZRZĄDU
PRZEDNIE 

AMORTYZATORY

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE

PROFESJONALNA OBSŁUGA

STAŁE CENY

100% SATYSFAKCJI



ZINDYWIDUALIZOWANE 
PROGRAMY SERWISOWE DLA 
TWOJEGO POJAZDU
Aby zawsze oferować to, co najlepsze swoim 
klientom, IVECO stworzyło Elements: szeroki 
wybór programów zindywidualizowanego serwisu, 
opracowanych po to, by zawsze utrzymać pojazd w 
doskonałej formie.

Elements to specjalistyczna i wysokiej jakości 
usługa, której celem jest zapewnienie długiego 
okresu sprawności pojazdu.

ELEMENTY, KTÓRE 
WYDŁUŻAJĄ ŻYCIE TWOJEGO 
POJAZDU
Elements gwarantuje dużą elastyczność w wyborze 
oferty. Cztery Elementy: Przeglądy Okresowe, 
Układ Napędowy, Zużycie oraz Inne Naprawy (np. 
instalacja elektryczna), w odpowiedniej kombinacji, 
tworzą konkretne Kontrakty Serwisowe oraz 
Rozszerzone Gwarancje.

USŁUGI NA WYMIAR
Ogromna elastyczność Elements gwarantuje 
bardzo korzystny serwis.
Klient może wybrać zakres usług, który najlepiej 
pasuje do jego typu biznesu, mając zawsze pewność 
stałych kosztów, pod kontrolą.
Wśród nich wyliczyć można zakres zabezpieczenia,
jaki firma chce uzyskać, rozmiar floty, przebieg i
rodzaj transportu.
Istnieje możliwość rozszerzenia Kontraktu o 
ANS24h, holowanie, dolewki oleju, akumulatory, 
czy żarówki.

ELEMENTS UKŁAD 
NAPĘDOWY

PRZEGLĄDY 
OKRESOWE INNE NAPRAWY ZUŻYCIE

UKŁAD NAPĘDOWY

(DRIVE LINE)

INNE NAPRAWY

PRZEGLĄDY OKRESOWE ZUŻYCIE

ROZSZERZONE GWARANCJE

NAPRAWY SILNIKA, UKŁADU 

ZASILANIA, SKRZYNI BIEGÓW, 

WAŁU NAPĘDOWEGO I 

MOSTÓW.

WSZYSTKIE NAPRAWY, POZA 

UKŁADEM NAPĘDOWYM, NP.: 

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

OBEJMUJE PRACE 

KONSERWACYJNE, 

SMAROWANIE, WYMIANĘ 

OLEJU I PŁYNÓW, ZGODNIE 

Z HARMONOGRAMEM W 

KSIĄŻCE SERWISOWEJ 

SPRZĘGŁA, KLOCKI

HAMULCOWE, TARCZE

HAMULCOWE, BĘBNY,

OKŁADZINY DO HAMULCÓW

BĘBNOWYCH, 

AMORTYZATORY, INNE 

ELEMENTY ZAWIESZENIA

KONTRAKTY SERWISOWE



IVECO SERVICE PACK

Aby serwis zawsze był dostosowany do 
indywidualnych potrzeb, Iveco poza pakietami 
Elements opracowało specjalną formułę obsługi, 
przeznaczoną dla klientów, którzy zakupili Nowy 
Daily.
Wybierz dla Twojego Daily SERVICE PACK, który 
najlepiej pasuje do wymogów Twojego biznesu.

IVECO SERVICE PACK - DAILY 3+ 
Na trzecie urodziny Twojego Daily (*) Iveco 
proponuje dwa różne rozwiązania podstawowej 
konserwacji: 
PAKIET SMART, który obejmuje wymianę 
oleju silnikowego oraz filtra oleju silnikowego 
i PAKIET RELAX,który zawiera wymianę 
filtra oleju silnikowego, oleju silnikowego, filtra 
przeciwpyłkowego, filtra paliwa i 6 punktów 
kontrolnych. W obu pakietach zawarte są części 
zamienne i robocizna i są on ważne 3 lata. 
3 przeglądy w cenie 2.

Skorzystaj z pakietów serwisowych dla pojazdów 
starszych niż 3 lata i serwisuj swój pojazd w 
autoryzowanym serwisie w konkurenyjnych 
cenach!

IVECO SERVICE PACK - NOWY DAILY
PAKIET PRZEGLĄDOWY 4X3 M1
4 przeglądy M1 w cenie 3
Od 999zł netto

(*) oferta ważna dla modeli Daily starszych niż 3 lata.



ZAAWANSOWANA 
LOGISTYKA

IVECO wie jak ważne dla Ciebie jest skrócenie 
czasu przestoju pojazdu i jego jak najszybszy 
powrót do pracy. Dlatego korzysta z wydajnego 
i zaawansowanego systemu zaopatrzenia i 
dystrybucji części zamiennych.

NAJWYŻSZY STOPIEŃ WYDAJNOŚCI
8 magazynów w Europie, z czego 6 
głównych, które działają jako jeden duży 
magazyn. Ponad 350 tysięcy oryginalnych części 
zamiennych, 7,5 miliona zamówień realizowanych 
co roku z doskonałymi wynikami: 98,8% pilnych 
zamówień dostarczanych jest w ciągu 24 godzin 
od zamówienia, dzięki sprawdzonemu systemowi 
zintegrowanej sieci dostaw i organizacji dystrybucji, 
która przewiduje codzienne dostawy, dniem i nocą.

RADIO FREQUENCY 
IDENTIFICATION DEVICE
Użycie technologii RFID pozwala na identyfikację 
i śledzenie każdej części zamiennej, od jej wejścia 
do magazynu aż po dostawę do warsztatu 
docelowego, chroniąc Ciebie i Twój pojazd przed 
podróbkami.



MADRYT (SP)

TURYN (IT)

RORTHAIS (FR)

TRAPPES (FR)

WINSFORD (UK)

LANGENAU (D)

VYSOKE MYTO (CZ)

KIJÓW (UA)



ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO 
CIEBIE. GDZIEKOLWIEK JESTEŚ 
IVECO Assistance Non – Stop, 7 dni w tygodniu, 
24 godziny na dobę, wystarczy jeden telefon, by 
skontaktować się z IVECO i zminimalizować czas 
przestoju. Zadzwoń pod bezpłatny numer. Jest 
łatwy do zapamiętania: odpowiada kombinacji 
wpisywania liter w słowie "IVECO" na klawiaturze 
telefonu. Nasz zespół, złożony z 80 operatorów, 
odpowie w mniej niż 20 sekund, w 10 językach, 
uruchamiając centrum serwisowe IVECO najbliżej 
miejsca, w którym się znajdujesz, przynosząc 
szybkie i skuteczne rozwiązanie.

ZAWSZE OBOK CIEBIE



NASI TECHNICY, TWOI PARTNERZY
Technicy w warsztatach IVECO są gotowi, by zająć 
się Twoim pojazdem z niezrównaną kompetencją, 
właściwą osobom, które są przyzwyczajone do 
codziennej pracy z pojazdami IVECO. Potrafią 
lepiej niż ktokolwiek inny dotrzeć do sedna 
problemu, dzięki czemu możesz zaoszczędzić czas 
i pieniądze.

Używają tych samych narzędzi diagnostycznych 
IVECO, którymi są testowane pojazdy. Dzięki 
Teleserwisom i E.A.S.Y. mogą wykonywać 
zdalny serwis z absolutną skutecznością.

Technicy i profesjonaliści IVECO zajmują się Twoim 
pojazdem jak prawdziwi partnerzy Twojego 
biznesu.
Wybierz najbliższego dealera lub warsztat przy 
pomocy wyszukiwarki na stronie: 
www.iveco.com/pages/dealer_locator.html
lub pobierz darmową aplikację IVECO ON THE 
ROAD, aby znaleźć najbliższego dealera IVECO w 
dowolnej chwili.



IVECO CAPITAL

Aby wejść do świata IVECO powstało IVECO 
CAPITAL. Dzięki synergii z Grupą CNH 
INDUSTRIAL i współpracy z BNPLS (największa 
spółka leasingowa w Europie), IVECO CAPITAL 
może dzisiaj zaproponować na jeszcze lepszych 
warunkach usługi opracowane dla specyficznych 
wymogów transportu użytkowego. Wszystkie 
programy finansowania można dostosować do 
indywidualnych potrzeb. W miesięcznej racie 
mogą być wkalkulowane ewentualne koszty 
wyposażenia pojazdu, umowy na konserwację 
ELEMENTS i ubezpieczenia na przykład od pożaru 
i kradzieży, Auto Casco i chroniony kredyt. 

IVECO CAPITAL wspiera klientów w wyborze 
najlepiej dostosowanego produktu finansowego, 
na podstawie profilu działalności, ekonomicznego i 
podatkowego firmy.
 Od ponad dwudziestu lat wspieramy tych, którzy 
wybierają Iveco jako towarzysza pracy. Ponieważ 
to, co umiemy robić najlepiej, to opracowywać 
rozwiązania finansowe na zakup Twojego pojazdu 
użytkowego i przemysłowego. Inwestujemy w to, 
co znamy najlepiej. Twoją pracę.
Usługi IVECO CAPITAL są dostępne u wszystkich 
dilerów IVECO.



PETRONAS: DLA LEPSZYCH
OSIĄGÓW I ZMNIEJSZONEGO
ZUŻYCIA PALIWA
Od 40 lat niezawodność smarów PETRONAS 
Urania jest towarzyszem świata transportu w 
codziennej pracy. 
Nowy Daily jest wyposażony w nowy olej 
silnikowy "PETRONAS URANIA DAILY FE 0W-
30", ORYGINALNY olej Iveco, opracowany w 
ścisłej współpracy z PETRONAS LUBRICANTS. 
PETRONAS URANIA DAILY FE oferuje lepsze 
osiągi, maksymalną ochronę silnika i mniejsze 

zużycie paliwa. Ponadto dzięki swojej specjalnej 
postaci chroni filtr cząstek stałych przed odpadami 
ze spalania, zapewnia dłuższe okresy między 
wymianami, zachowując stałe osiągi pojazdu z 
upływem czasu.

ORYGINALNE SMARY
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