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ZÁVAZEK SPOLEČNOSTI IVECO JE V PRŮBĚHU ČASU 
OCHRÁNIT HODNOTU, PROVOZUSCHOPNOST  
A VÝKONNOST VAŠEHO VOZIDLA.

IVECO nabízí integrované řešení pro dopravu (skládající se z vozidla a služeb), které může 
být personalizované s cílem předvídat a splnit vaše požadavky lépe než kdykoliv předtím.

IVECO ON Řešení poskytuje celou řadu služeb šitých na míru k vašemu vozidlu a vaší misi. 
Můžete se spolehnout na nové služby konektivity, nejlepší údržbu, vysoce kvalitní díly a 
kvalifikované odborníky, připravené vám pomoci kdykoli a kdekoli v případě potřeby.  
A vy se můžete svobodně a v klidu věnovat své práci.

VAŠE PODNIKÁNÍ  
SE NIKDY NEZASTAVÍ
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Jasná výhoda pro naše zákazníky 6
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Vytvořený společností IVECO, aby vám pomohl 
zvýšit konkurenceschopnost, ziskovost, udržitelnost  
a snadnější správu vašeho podnikání.

Poskytuje flexibilní nabídku, kterou lze přizpůsobit, 
aby vyhovovala vašim obchodním požadavkům  
a misím: od služeb konektivity k posílení potenciálu 
vašeho vozidla až po kompletní sadu poprodejních 
řešení na míru, které vám budou po boku  
v každém okamžiku vaší cesty!

IVECO ON JE NOVÝ SVĚT  
INTEGROVANÝCH SLUŽEB  
A ŘEŠENÍ PRO DOPRAVU,
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IVECO ON JE NA VAŠÍ STRANĚ, PŘINÁŠÍ SKUTEČNÉ VÝHODY PRO VAŠE 
PODNIKÁNÍ S VÝHODNOU NABÍDKOU SLUŽEB, KTERÉ SI VYBERETE:

FLEET pro správu vašeho vozového parku, monitorování spotřeby paliva vozidel  
a řidičů, stejně jako plánování jejich misí, optimalizaci tras a odesílání pokynů pro řidiče.

UPTIME (PROVOZUSCHOPNOST) abychom udrželi vaše vozidlo vždy v provozu, 
předvídali a vyhnuli se nepředvídaným poruchám. Naše silniční asistence bude vždy s vámi.

CARE (PÉČE) klid s vědomím, že se postaráme o vás, vašeho řidiče a vaše vozidla na silnici. 
Specifické monitorování a zasílání zpráv o vozidle vám ponechá volnost, abyste se bez obav 
plně soustředili na svou práci.

MAINTENANCE & REPAIR (ÚDRŽBA & OPRAVY) pro specializovanou pomoc,  
když si vyberete z naší nabídky smluv sestavených na míru.

PARTS (DÍLY) pro doplnění IVECO ON nabídky výběrem originálních dílů  
a příslušenství IVECO.

JASNÁ VÝHODA  
PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY

SLUŽBY & ŘEŠENÍ,  
NA KTERÉ SE MŮŽETE  
SPOLEHNOUT.

• FLEET MANAGEMENT  
(ŘEŠENÍ PRO SPRÁVU VOZOVÉHO PARKU)

• IVECO WEB API  
(APLIKAČNÍ PROGRAMOVACÍ ROZHRANÍ)

• VEHICLE MONITORING & REMOTE ASSISTANCE 
(MONITOROVÁNÍ VOZIDLA & VZDÁLENÁ ASISTENCE)

• ASSISTANCE NON-STOP

• SMART REPORT (CHYTRÁ ZPRÁVA)
• SAFE DRIVING REPORT (ZPRÁVA O BEZPEČNÉ JÍZDĚ)
• IVECO ON ZÁKAZNICKÝ PORTÁL (včetně APLIKACE)
• EASY WAY APLIKACE

• ELEMENTS
• PAY PER USE (PLATBA ZA POUŽITÍ)

• ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
• NEXPRO BY IVECO
• DÍLY IVECO REMAN
• ŘADA PŘÍSLUŠENSTVÍ



Delší provozuschopnost díky proaktivním službám. 
Optimalizovaná efektivita díky monitorování stavu 
vozidla a hodnocení stylu jízdy.

VYLEPŠENÁ 
KONEKTIVITA A SLUŽBY
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Nejpokročilejší konektivita na vozidle Daily vám dává plnou kontrolu nad vozidlem a umožňuje 
vám pracovat bez námahy a efektivně díky optimalizaci doby provozuschopnosti vozidla, 
spotřeby paliva a celkových nákladů na vlastnictví (TCO).

IVECO Driving Style Evaluation (Hodnocení Jízdního Stylu, DSE) umožňuje hodnotit hlavní 
výkonnostní parametry vozidla a řidiče a snížit náklady na údržbu až o 10%.

Objevte svět nových služeb, které přicházejí s telematickým boxem pro konektivitu na vozidle Daily!

Konektivita s námi a výběr ze dvou řešení, která nabízíme, vám umožní UŠETŘIT PENÍZE, 
ZLEPŠÍT VÝKON a ZJEDNODUŠIT PRÁCI.

ZJISTĚTE VÍCE O KOMERČNÍCH BALÍČCÍCH SLUŽEB, ZE KTERÝCH SI MŮŽETE 
VYBRAT SVÉ SLUŽBY. KLASTRY VÁM POMOHOU POROZUMĚT, KTERÉ VÝHODY 
ZÍSKÁTE ZVOLENÍM JEDNOTLIVÉ SLUŽBY.
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NOVÝ SVĚT  
KONEKTIVITY

První volitelný balíček, který je vždy součástí vozidla Daily s telematickým boxem, vám poskytuje 
informace o vašem vozidle a jízdním stylu řidiče prostřednictvím následujících nástrojů:

• SMART REPORT (CHYTRÁ ZPRÁVA)
• SAFE DRIVING REPORT (ZPRÁVA O BEZPEČNÉ JÍZDĚ)
• IVECO ON ZÁKAZNICKÝ PORTÁL (včetně APLIKACE)
• VEHICLE MONITORING & REMOTE ASSISTANCE  

(MONITOROVÁNÍ VOZIDLA & VZDÁLENÁ ASISTENCE)

S M A R T  P A C K  ( C H Y T R Ý  B A L Í Č E K )
Navíc kromě informací o vašem vozidle vám balíček Premium Pack umožňuje přidat 
modulární a integrované služby, které vám zjednoduší práci při správě vozového parku  
a vaše vozidlo tak bude ještě více pod kontrolou!

Můžete si vybrat služby, které chcete přidat do svého balíčku:

• FLEET MANAGEMENT (ŘEŠENÍ PRO SPRÁVU VOZOVÉHO PARKU)
• IVECO WEB API (APLIKAČNÍ PROGRAMOVACÍ ROZHRANÍ)
• PAY PER USE (PLATBA ZA POUŽITÍ)

P R E M I U M  PAC K  ( P R É M I U M  B A L Í Č E K )
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KOMPLEXNÍ MONITOROVÁNÍ VOZIDEL  
NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH ŘADOU NÁSTROJŮ.

SMART REPORT (CHYTRÁ ZPRÁVA)

IVECO ON Zákaznický portál vydává měsíčně zprávy, které jsou automaticky zasílány 
správci vozového parku a poskytují:
• Data o spotřebě paliva, výkonnosti vozidla a stylu jízdy řidiče pomocí algoritmu DSE
• Monitorování profilu mise
• Tipy ke zlepšení stylu jízdy z hlediska spotřeby paliva a optimalizace vozidla

Je možné zobrazit jednak celkové výsledky celého vozového parku, tak i podrobnosti o každém 
vozidle, abyste lépe porozuměli tomu, jak optimalizovat účinnost a snížit spotřebu paliva.

S M A R T  P A C K

SAFE DRIVING REPORT (ZPRÁVA O BEZPEČNÉ JÍZDĚ)

Spolu se Smart Report, obdržíte tuto novou zprávu, která vám umožní měřit vaši 
bezpečnost ve vozidle. Zpráva o bezpečné jízdě je vytvořena výhradně pro vás a je zdarma. 
Díky vyhodnocení stylu jízdy vám poskytneme parametry, které vám pomohou být  
na silnici opatrnější a bezpečnější!
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IVECO ON ZÁKAZNICKÝ PORTÁL (VČETNĚ APLIKACE)

Prostřednictvím zákaznického portálu IVECO ON mohou zákazníci sledovat spotřebu paliva 
vozidla a jízdní styl řidiče za účelem optimalizace výkonnosti vozového parku.
Řada funkcí, které pomáhají nejlépe využívat data:
• Dynamické monitorovaní
• Historická data pro srovnání
• Podrobnosti ke stažení podle vozidla/řidiče
• Přehled monitorované spotřeby paliva vozového parku
• Mapa vozidla provedených tras a mise ke kontrole
V části Marketplace zjistěte, jaké další služby jsou pro vás k dispozici.

IVECO ON APP (APLIKACE)

Na Google Play a App Store jsou ke stažení aplikace, které poskytují správci vozového 
parku a řidičům další informace, jako například:
• DSE skóre a porovnání
• Vývoj spotřeby paliva a porovnání
• CO2 emise
• Vývoj průměrné ujeté vzdálenosti

VEHICLE MONITORING & REMOTE ASSISTANCE  
(MONITOROVÁNÍ VOZIDLA & VZDÁLENÁ ASISTENCE)

VECO konektivita pomůže maximalizovat 
provozuschopnost a produktivitu vašeho 
vozidla prostřednictvím proaktivního přístupu 
s nástrojem služby vzdálené pomoci (RAS) pro 
vzdálenou diagnostiku, teleservis a aktualizace 
softvéru pomocí bezdrátového připojení (OTA). 

Pomůžeme vám získat více času na silnici 
vzdáleným monitorováním vašeho vozidla. Pokud 
se objeví varování ohledně komponentu, obdržíme 
upozornění na chybový kód a kontaktujeme vás, 
abychom vám poradili při plánování zastávky  
v servisu pro nezbytný servisní zásah.
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Díky konektivitě a upozornění na poruchy může 
IVECO monitorováním vozidla předcházet 
nepředvídaným zastávkám.

IVECO Centrála, Turín

KONTROLNÍ  
MÍSTNOST
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BENEFITY SPRÁVY VOZOVÉHO PARKU

• Zlepšení viditelnosti vozidla s geolokací
• Zvýšení možnosti správy vozového parku 

prostřednictvím dat o pracovních dnech 
řidiče (čas na místě, stav paliva,…)

• Zvýšení informovanosti o činnostech 
řidiče (např. odpočinek a doba řízení) 
vzdáleným stahováním dat z tachografu

• Obousměrné zasílaní zpráv
• Příjem pokročilých zpráv, monitorování 

celého vozového parku a všech řidičů
• Spojení s vaším týmem
• Tipy odborníků, jak zlepšit  

výkonnost vašeho vozového  
parku a bezpečnost řidiče

P R E M I U M  P A C K

OBSAH BALÍČKŮ FLEET ESSENTIAL FLEET  
ESSENTIAL TACHO FLEET ENHANCED

URČOVÁNÍ POLOHY & 
GEOFENCING

SPOTŘEBA PALIVA 
& SKÓR KARTY

PROVOZNÍ STAV VOZIDLA

PRACOVNÍ DOBY ŘIDIČE** _
ÚDAJE PROSTŘEDNICTVÍM 

WEBOVÝCH SLUŽEB
_ _

OPT WORKFORCE ADD-ON*

IVECO WEB API (APPLICATION PROGRAM INTERFACE)

Tato služba je určena těm zákazníkům, kteří si chtějí vytvořit vlastní sestavy a reporty pomocí 
oficiálních údajů z vozidla IVECO. Umožňuje flexibilní integraci údajů do vlastních systémů 
zákazníka a usnadňuje jejich správu vygenerovaných společností IVECO, společně s údaji 
vozidel jiných značek v jednotném systému.
Microsoft ukládá data denně v reálném čase z vozidel IVECO na cloud, který seskupuje 
informace pro každého zákazníka. Tyto údaje pak zpřístupňuje do systémů u zákazníků. 
Kromě informací, které již byly sdíleny ve zprávě Smart Report (Spotřeba paliva, DSE, …), 
zobrazujeme také údaje o volnoběhu, abychom zajistili snížení zbytečně spáleného paliva. 
Můžete si vybrat jeden nebo všechny z níže uvedených balíčků, které jsou k dispozici:
• Vehicle status (Stav vozidla)  • Fuel and Driving Style (Palivo a styl jízdy):  • Positions (Pozice)

PAY PER USE (PLATBA ZA POUŽITÍ)

Telematická technologie IVECO vám umožňuje optimalizovat vaše náklady. Platíte stanovenou 
částku za balík služeb a podle vaší skutečné mise/použití vozidla a počtu skutečně najetých 
km, buď vám bude rozdíl ve splátce zahrnut v příštím zúčtovacím období nebo vám vrátíme 
peníze za služby, které jste nevyužili. Platíte jenom náklady za skutečné použití vozidla.
Vyzkoušejte novou službu M&R PAY PER USE (Platba za použití): je dostupná v balíčcích 
2XL a 3XL LIFE!

SPRAVUJTE VÁŠ VOZOVÝ PARK JEDNODUCHÝM ZPŮSOBEM S NAŠÍMI 
MODULÁRNÍMI A INTEGROVANÝMI SLUŽBAMI, KTERÉ VÁM VŽDY 
POMÁHAJÍ UDRŽOVAT VAŠE VOZIDLA POD KONTROLOU.

FLEET MANAGEMENT  
(ŘEŠENÍ PRO SPRÁVU VOZOVÉHO PARKU)

Můžete si zakoupit další modulární služby, abyste mohli váš vozový park spravovat snadněji  
a efektivněji. Mohou vám pomoci sledovat spotřebu paliva u vozidel a řidiče a také plánovat jejich 
mise, optimalizovat trasy a odesílat pokyny pro řidiče.

Efektivnější plánování mise; Optimalizace tras řidičů.  
K dispozici pouze pro modely MY2019.

* ZÁKLADNÍ SPRÁVA ZAKÁZEK

• Sledování zakázek
• Řízení zakázek
• Správa Formulářů
• Tabulky produktivity

• Porovnání plán  
vs. skutečnost

• Mobilní aplikace  
pro zakázky

• Formuláře  
v mobilní aplikaci

• Obousměrná komunikace 
formou zpráv
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SPOLEČNOST IVECO SE ZAVAZUJE V 
PRŮBĚHU ČASU OCHRÁNIT HODNOTU, 
PROVOZUSCHOPNOST A VÝKONNOST 
VAŠEHO VOZIDLA.

IVECO  
SERVIS
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Vyberte si svoji smlouvu o plánované údržbě a opravách nebo prodlouženou záruku, 
kombinací hlavních Elements (prvků), které tvoří nabídku (Údržba, Pohonný řetězec, Mimo 
pohonný řetězec, Opotřebení) a dokonale se hodí k vašemu podnikání.

SLUŽBY NA MÍRU
ELEMENTS je specializovaná a vysoce kvalitní služba, jejímž 
cílem je zajistit dlouhou životnost každého vozidla ve všech 
odvětvích. Nakombinujte si takové „Elements“ (prvky), které 
nejlépe odpovídají vašim potřebám tak, abyste si vytvořili 
svůj vlastní servisní balíček na míru!

SERVISNÍ ŘEŠENÍ
Výběrem produktů a služeb od společnosti IVECO jste si vybrali kvalitu: můžete se 
spolehnout na úplnou podporu z oddělení poprodejních služeb. Zjistěte si více o našich 
smlouvách o Údržbě a Opravách (M&R), o naší síti a případně pomoci na cestě.

ELEMENTS:  
BALÍČKY SLUŽEB NA MÍRU
S cílem nabízet zákazníkům to nejlepší vytvořila společnost IVECO program ELEMENTS: 
široký sortiment servisních balíčků na míru navržený tak, aby vaše vozidlo bylo stále  
v provozu a minimalizovala se doba přerušení za účelem provedení údržby a oprav.
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OBRAŤTE SE NA SVÉHO MÍSTNÍHO PRODEJCE A VYBERTE SI IDEÁLNÍ SMLOUVU  
S VYBRANÝMI NABÍDKAMI PRO KONEKTIVITU, KTERÁ VAŠEMU PODNIKÁNÍ  
SEDNE NA MÍRU.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

POHONNÝ 
ŘETĚZEC

MIMO POHONNÝ 
ŘETĚZEC

SMLOUVY O PLÁNOVANÉ ÚDRŽBĚ (M&R)

ÚDRŽBA POHONNÝ ŘETĚZEC
MIMO POHONNÝ 

ŘETĚZEC
OPOTŘEBENÍ

  Vyzkoušejte novou službu M&R PAY PER USE (Platba za použití), díky KONEKTIVITĚ budete platit jen za reálné použití vozidla!

TABULKA NÍŽE SUMARIZUJE VŠECHNY MOŽNÉ KOMBINACE:

- Údržba
- Mazání
- Výměna olejů a kapalin v souladu s příručkou 

pro provádění údržby a opravy

ÚDRŽBA

- Komponenty, které nespadají  
pod Pohonný řetězec např. Elektrický systém

MIMO POHONNÝ ŘETĚZEC

- Motor
- Vstřikování paliva
- Převodovka 
- Opravy hnací hřídele a hnacích náprav

POHONNÝ ŘETĚZEC

- Spojka
- Brzdové destičky
- Brzdové kotouče
- Brzdové bubny
- Brzdové obložení bubnových brzd

OPOTŘEBENÍ
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NON-STOP ASISTENČNÍ SLUŽBA
VŽDY PŘIPRAVENA VÁM POMOCI,  
AŤ UŽ JSTE KDEKOLI.

V případě poruchy vozidla můžete Non-Stop asistenční linku  
IVECO kontaktovat třemi způsoby:

• Jednoduchým vytočením telefonního čísla (800.143.288)
• Použitím integrovaného palubního informačně-zábavního systému: pouhé kliknutí na dotykovou 

obrazovku je vše, co potřebujete k automatickému kontaktování Non-Stop asistenční služby
• Použitím mobilní aplikace IVECO Non-Stop: jen jedno kliknutí a zákaznické centrum se postará  

o vaši žádost, uvědomí nejbližší servisní dílnu, kde zajistí opravu vašeho vozidla

IVECO Non-Stop Aplikaci lze využít také k předběžnému objednání oprav 
vašeho vozidla, nejen tedy v naléhavých případech. Můžete si vybrat termín  
a místo (dílnu na konkrétní adrese) a aplikace vám rezervaci potvrdí.

NON-STOP ASISTENCE, KLÍČOVÉ CHARAKTERISTIKY

Naši operátoři vám odpoví za méně než 20 sekund ve 24 jazycích a 36 evropských zemích, aktivací 
asistenčního centra IVECO nejblíže vašemu místu, poskytneme rychlé informace a efektivní řešení.

• Průměrná doba příjezdu na místo poruchy je kratší než 60 minut
• 75% oprav se provádí přímo na silnici
• 85% oprav se provádí za méně než 24 hodin

Operátor non-stop asistenční linky (ANS) vás bude průběžně informovat o čase příjezdu a době 
opravy vašeho vozidla!

Používají stejné diagnostické přístroje IVECO 
jako ty, které se používají pro testování vozidel. 
Díky službám Teleservisu, nástroje E.A.S.Y. a 
jeho příslušenství mohou být vzdálené operace 
prováděny s maximální účinností.
Jedině technici a odborníci společnosti IVECO 
se mohou náležitě postarat o vaše vozidlo, které 
používáte ke své práci – jako skuteční partneři 
pro vaše podnikání.

SERVISNÍ SÍŤ
ROZHODNUTÍ PRO IVECO ZNAMENÁ VOLIT KVALITU!

Bez ohledu na to, kde se nacházíte, nikdy nebudete daleko od dílny IVECO nebo 
autorizované opravny. Díky rozsáhlé síti více než 2.000 servisních míst v Evropě s plně 
vyškolenými techniky a odborníky na diagnostiku je společnost IVECO vždy připravena vám 
pomoci a vyřešit všechny problémy, se kterými se můžete setkat, ať jste kdekoli a kdykoliv 
nás budete potřebovat.

STÁLE S VÁMI
NAŠI TECHNICI, VAŠI PARTNEŘI.

Technici společnosti IVECO jsou vždy připraveni postarat se o vaše vozidlo, neboť mají 
bezkonkurenční dovednosti a zkušenosti, které získali při každodenní práci na vozidlech 
IVECO. S největší pravděpodobností to nebude nikdo jiný, komu se podaří dostat k jádru 
problému a kdo vám pomůže ušetřit váš čas a peníze.

CENTRA PRO KARAVANY IVECO CAMPER: 
bezstarostná dovolená začíná zde.
Garantujeme vám špičkové služby pro váš karavan přizpůsobené 
vašim potřebám, abyste si mohli užít dovolenou, kterou si zasloužíte. 
Vysoce specializovaní odborníci pracující ve více než 320 střediscích pro 
kempingová vozidla značky IVECO v celé Evropě mohou zajistit vynikající 
podporu, neboť jsou soustavně školeni, pokud jde o technické dovednosti 
a zvláště úpravy/varianty karavanů. Mohou se spolehnout na dostupnost 
originálních náhradních dílů IVECO a na efektivitu logistických služeb 
pro náhradní díly, jakožto i na okamžitou reakci společností zabývajících 
se výrobou obytných automobilů, které je podporují a pomáhají jim v 
průběhu celého procesu údržby nebo oprav. 
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Společnost IVECO garantuje, že výrobky splňují 
standardy kvality a že dodavatelé v celém řetězci 
zásobování náhradními díly používají suroviny  
a výrobní postupy, které odpovídají  
kvalitativním normám.

NÁHRADNÍ  
DÍLY IVECO

• 6 SKLADŮ V EVROPĚ
• 330.000 M2

• 400.000 SPRAVOVANÝCH DÍLŮ
• ROČNĚ VÍCE NEŽ 10 MILIONŮ ZPRACOVANÝCH OBJEDNÁVEK, 

NEPŘETRŽITÉ DENNÍ A NOČNÍ DORUČOVÁNÍ 24/7

LOGISTICKÁ SÍŤ NÁHRADNÍCH DÍLŮ IVECO: 
NA MÍRU PRO VAŠE CESTY

POKROČILÁ LOGISTIKA  
NÁHRADNÍCH DÍLŮ
MÍSTNÍ DOSTUPNOST  
A TECHNOLOGIE ZKRACUJÍCÍ PROSTOJE.

Společnost IVECO ví, jak je důležité minimalizovat prostoje vozidel 
a co nejrychleji je zprovoznit. Společnost IVECO cílí na spokojenost 
zákazníků, a proto i nadále investuje do rozšiřující se sítě skladů 
náhradních dílů a příslušných logistických služeb. Snažíme se oslovit vás 
tím správným náhradním dílem, na správném místě a ve správný čas 
prostřednictvím rychlého a efektivně řízeného dodavatelského řetězce, 
který se zaměřuje na zákazníka. Společnost IVECO také zřídila tým  
s více než 150 zaměstnanci po celé Evropě, aby řešil naléhavé případy 
potřeby náhradních dílů pro nepojízdná vozidla 
(VOR).

DAVENTRY

MADRID
TURIN

LANGENAU
ZIELONA GÓRA

TRAPPES
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ŘEŠENÍ 
NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Společnost IVECO doplňuje poprodejní služby širokou nabídkou náhradních dílů a příslušenství.
Zjistěte více na následujících stránkách!

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU.

PROČ SI VYBRAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY IVECO?
Účinný brzdový systém, maximální jízdní stabilita, dobrá viditelnost ve dne i v noci, účinná 
filtrace vzduchu a kapalin – všechny tyto prvky jsou nezbytné k zachování hodnoty vašeho 
vozu IVECO v průběhu času a ochrání vás před neplánovanými prostoji a zajistí bezpečnost 
osob i zboží. Originální díly IVECO v kombinaci s odbornými znalostmi techniků IVECO 
jsou vašimi největšími spojenci, pokud jde o produktivitu vaší práce.

ČÍM SE VYZNAČUJÍ ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY? 
• Certifikovanou kvalitou a spolehlivostí, kterou garantuje společnost IVECO 
• Zárukou až 36 měsíců* bez omezení ujetých kilometrů
• Dodání jakéhokoli náhradního dílu proběhne do 24 h
• Dostupnost náhradních dílů až 10 let po ukončení výroby vozidla
• Prvotřídní konstrukční řešení přesně na míru vozidlům značky IVECO
* Záruční podmínky se mohou lišit podle země

DÍLY IVECO REMAN
NEODDISKUTOVATELNÁ KVALITA,  
MAXIMÁLNÍ VYUŽITELNOST BEZ PROSTOJŮ.

Společnost IVECO pracuje na soustavném zlepšování, aby byla vždy o krok dále než 
konkurence. V rámci našeho renovačního procesu použité díly kontrolujeme, renovujeme 
a testujeme podle výkonových specifikací pro nové díly, a to pomocí nejmodernějších 
technologií, vyspělých výrobních systémů, dle přísných zásad pro renovaci a mimořádně 
důkladné kontroly kvality. S garancí kvality, která je nedílnou součástí každého procesu,  
a zárukami poskytovanými jako na nové díly zákazníci díky systému IVECO Reman poznají, 
co je to mít opravdový klid a brát ohled na životní prostředí.

RYCHLE SE ROZŠIŘUJÍCÍ NABÍDKA

POUŽITÉ OPRAVA REMAN

KOMPLETNÍ ROZEBRÁNÍ  
A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NE NE ANO

100% KONTROLA - 
OSAZENÍ NOVÝMI DÍLY NE NE ANO

SYSTEMATICKÉ TESTOVANÍ 
NA ZKUŠEBNÍM  
ZAŘÍZENÍ (100%)

NE NE ANO

EKOLOGICKY 
ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP ANO ANO ANO

VÍCE NEŽ JEN OPRAVA

 Ano   x Ne

DÍLY IVECO REMAN

V klidu se věnujte své práci
Dvouletá záruka

Chcete vědět více?
OSKENUJTE QR KÓD!

VÝFUKOVÝ SYSTÉM HNACÍ ÚSTROJÍ MOTOR BRZDOVÝ 
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NEXPRO BY IVECO
NECHTE JE V ČINNOSTI. NECHTE JE FUNGOVAT.

NEXPRO by IVECO je certifikovaný sortiment náhradních dílů z druhovýroby určený 
k použití u vozidel značky IVECO, který je distribuován výhradně autorizovanou  
sítí společnosti IVECO, pro provádění údržby a oprav starších vozidel značky IVECO.
Díly NEXPRO by IVECO zaručují vysokou spolehlivost vašeho vozidla značky IVECO  
ve druhé polovině jeho životního cyklu za konkurenceschopné ceny a výhodami v podobě 
standardních záručních podmínek na díly IVECO.

S důvěrou svěřte své starší vozidlo do rukou společnosti IVECO.  
S díly NEXPRO by IVECO máte jistotu ohledně:

• Jedinečného know how společnosti IVECO
• Plného souladu s evropskými předpisy a standardy
• Konkurenceschopných cen
• Mimořádná odbornost techniků IVECO

TECHNOLOGICKÉ OŽIVENÍ
Vybavte svou mobilní pracovní stanici příslušenstvím s nejmodernějšími technologiemi. Nový 
multimediální systém na bázi Androidu přichází s integrovanou GPS navigací a integrovaným 
rádiem DAB+, zadní kamerou a ovladači na volantu k zajištění dokonalé navigace s podporou 
multimédií a ke zvýšení bezpečnosti při couvání. Držák chytrého telefonu dokonale zapadá do 
palubní desky Daily a díky technologii Qi můžete svůj chytrý telefon dobíjet bezdrátově. (1 / 2)

MAXIMALIZUJE SVOU EFEKTIVITU
Vyberte si z široké nabídky příslušenství pro zlepšení efektivity a ziskovosti vašeho vozidla. 
Deflektory, navržené pro boční okna Daily, přispívají ke snížení aerodynamického odporu  
a turbulencí, aniž by ovlivňovaly viditelnost. 
Systém proti odcizení zajišťuje rychlé doplňování paliva a chrání vaše palivo. (3 / 4)

JEZDĚTE BEZPEČNĚ

Příslušenství šité na míru zlepší vaši bezpečnost při řízení: nový přední rám s evropskou 
certifikací zajišťuje bezpečnost v přední části vozidla a zvyšuje aktivní a pasivní ochranu 
vozidla a chodce. Zadní Wi-Fi kamera zajišťuje viditelnost v prostoru za vozidlem.  
Díky speciální aplikaci budete mít vše pod kontrolou na svém chytrém telefonu. (5 / 6)

1 – Nový multimediální systém na bázi Androidu 3 – Zadní Wi-Fi kamera2 – Držák chytrého telefonu 
s bezdrátovým nabíjením 
(standard Qi)

4 – Nový přední rám 6 – Potahy sedadel a rohože5 – Nosič zavazadel a obložení 
nákladového prostoru

ŘADA PŘÍSLUŠENSTVÍ
VYLEPŠETE SI SVOU DAILY.
Příslušenství pomáhá přizpůsobit pracoviště osobním potřebám, abyste se v každé situaci 
cítili dobře. Vylepšete technologii, pohodlí, bezpečnost a efektivitu vaší Daily díky široké škále 
speciálně navrženého příslušenství IVECO.
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