NOWY ŚWIAT
USŁUG I ROZWIĄZAŃ
GAMA CIĘŻKA

TWO JA DZIA ŁAL NOŚĆ
N I G DY NIE MA PR Z E RWY
ZOBOWIĄZANIEM IVECO JEST UTRZYMANIE WARTOŚCI,
WYDAJNOŚCI I PRODUKTYWNOŚCI POJAZDU W CZASIE.

IVECO oferuje zintegrowane rozwiązanie transportowe (pojazd + usługi), które można
personalizować, aby jeszcze lepiej spełnić teraźniejsze i przyszłe potrzeby klientów.
Dzięki nowym rozwiązaniom posprzedażnym IVECO ON zapewniamy
cały zestaw usług dostosowanych do każdego pojazdu i każdego zadania transportowego.
Możesz polegać na nowych usługach łączności, najlepszej obsłudze serwisowej, częściach
zamiennych wysokiej jakości i wiedzy wykwalifikowanych ekspertów, gotowych do pomocy
zawsze i wszędzie.

IVECO ON

5

USŁUGI SERWISOWE
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IVECO ON TO NOWY ŚWIAT
ZINTEGROWANYCH USŁUG
I ROZWIĄZAŃ TRANSPORTOWYCH,
stworzony przez IVECO, abyś mógł
poprawić konkurencyjność i rentowność
swojej firmy oraz łatwiej nią zarządzać.
Elastyczną ofertę można dostosować
do indywidualnych wymagań biznesowych
i realizowanych zadań transportowych: od usług
łączności, zwiększających potencjał pojazdu, po
kompletny zestaw skrojonych na miarę rozwiązań
posprzedażowych, dostępnych na każdym
etapie podróży!

KO RZYŚ C I
DLA CI EB I E
POSZCZEGÓLNE PAKIETY IVECO ON ZAPEWNIAJĄ
REALNE KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:
FLEET umożliwia zarządzanie flotą poprzez monitorowanie zużycia paliwa oraz pracy
kierowców, a także planowanie zadań transportowych, optymalizację tras i rozdzielanie
zleceń.
UPTIME ułatwia utrzymanie pojazdu w ciągłej sprawności oraz przewidywanie i unikanie
awarii. Nasza pomoc drogowa będzie zawsze do Twojej dyspozycji.
CARE zapewni Ci spokój dzięki świadomości, że dbamy o Ciebie, Twoich kierowców
i Twoje pojazdy na trasie. Monitorowanie pojazdów i raporty pozwolą Ci się skupić
na pracy bez zbędnych trosk.
MAINTENANCE & REPAIR pakiety serwisowo-naprawcze ułatwią wybór
zindywidualizowanej umowy serwisowej.
PARTS uzupełnia ofertę IVECO ON, zapewniając dostęp do oryginalnych części
i akcesoriów IVECO.

6

USŁUGI I ROZWIĄZANIA,
NA KTÓRE ZAWSZE
MOŻESZ LICZYĆ.

•
•
•
•

FLEET MANAGEMENT - ZARZĄDZANIE FLOTĄ
WEB API
PROFESJONALNE KONSULTACJE PALIWOWE
PROFESJONALNY RAPORT BEZPIECZNEJ JAZDY

• IVECO TOP CARE
• MONITOROWANIE POJAZDU
+ ZDALNA DIAGNOSTYKA (RAS)
• ASSISTANCE NON-STOP

•
•
•
•

RAPORTY SMART REPORT
RAPORTY BEZPIECZNEJ JAZDY
PORTAL KLIENTA I APLIKACJA IVECO ON
APLIKACJA EASY WAY

• PAKIETY SERWISOWO-NAPRAWCZE ELEMENTS
• ELASTYCZNY PLAN PRZEGLĄDÓW

•
•
•
•

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE
NEXPRO BY IVECO
CZĘŚCI REMAN
AKCESORIA

7

N OWA FO RM A
KO MUNIKAC J I
Na pokładzie IVECO S-WAY nigdy
nie będziesz samotny.
Najbardziej zaawansowane systemy
komunikacji dają Ci pełną kontrolę nad
pojazdem i umożliwiają kontakt z menedżerem
floty w każdej chwili, gdy zajdzie taka potrzeba.

NOWY WY M I A R
KO M U N I K ACJ I
Zaawansowane usługi łączności IVECO dają pełną kontrolę nad pojazdem, umożliwiając
bezproblemową i wydajną pracę, poprzez optymalizację wszystkich parametrów oraz czasu
pracy pojazdu.
Odtąd będziesz mógł dokonywać oceny głównych parametrów wydajności kierowcy,
ograniczając zużycie paliwa oraz całkowity koszt posiadania (TCO) nawet o 4%.
IVECO pracuje zawsze u Twego boku, oferując szeroką gamę rozwiązań posprzedażnych dla
transportu.
PODPISZ UMOWĘ NA BEZPŁATNE USŁUGI ŁĄCZNOŚCI I KORZYSTAJ Z NOWYCH
MOŻLIWOŚCI DOSTĘPNYCH DLA POJAZDÓW GAMY CIĘŻKIEJ!

PA K I E T S M A RT
Pakiet ten jest zawsze dołączany do pojazdów IVECO wyposażonych w moduł telematyczny
Connectivity Box.
PAKIET SMART dostarcza Ci informacje na temat Twojego pojazdu i stylu jazdy kierowcy
poprzez wykorzystanie następujących narzędzi:
•
•
•
•
•
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RAPORTY SMART REPORT
RAPORTY BEZPIECZNEJ JAZDY
PORTAL KLIENTA I APLIKACJA IVECO ON
MONITOROWANIE POJAZDU + ZDALNA DIAGNOSTYKA (RAS)
APLIKACJA EASY WAY

O F E R TA P R E M I U M
Oferta Premium to nie tylko informacje o pojeździe, ale też gwarancja kompleksowego
przetwarzania otrzymanych danych – to kontakt z ekspertami IVECO, którzy doradzą Ci,
jak najlepiej ocenić i wykorzystać te dane.
W ramach OFERTY PREMIUM masz do wyboru:
•
•
•
•
•
•

FLEET MANAGEMENT - ZARZĄDZANIE FLOTĄ
WEB API
PROFESJONALNE KONSULTACJE PALIWOWE
IVECO TOP CARE
ELASTYCZNY PLAN PRZEGLĄDÓW
PROFESJONALNY RAPORT BEZPIECZNEJ JAZDY
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PA K I E T S M A RT
MONITOROWANIE TWOICH POJAZDÓW
RAPORTY SMART REPORT
Na podstawie danych z pojazdu, uzyskanych przez moduł telematyczny Connectivity Box
i system oceny stylu jazdy DSE, generowane są stosowne raporty. Raporty te co tydzień
są wysyłane na Twoją skrzynkę mailową i zawierają następujące informacje:
• Dane dotyczące parametrów zużycia paliwa i zachowania kierowcy, monitorowane
za pomocą algorytmu DSE
• Informacje o ciśnieniu w oponach (dla pojazdów wyposażonych w system TMPS)
• Wskazówki dotyczące poprawy stylu jazdy w zakresie zużycia paliwa i optymalizacji
pracy pojazdu
Raport zawiera wyniki ogólne całej floty oraz szczegóły dotyczące poszczególnych pojazdów –
co pomaga lepiej zrozumieć, w jaki sposób zmniejszyć zużycie paliwa.
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RAPORTY BEZPIECZNEJ JAZDY
Razem z raportami Smart Report otrzymasz Raporty Bezpiecznej Jazdy. Znajdują się
w nich dane zebrane z systemów bezpieczeństwa pojazdu, które pomogą sprawdzić, jak
Twój pojazd może być bardziej bezpieczny na drodze!
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PORTAL KLIENTA I APLIKACJA IVECO ON
Dzięki portalowi internetowemu możesz monitorować zużycie paliwa pojazdu oraz styl
jazdy kierowcy w celu zoptymalizowania wydajności floty.
W portalu znajdziesz między innymi funkcje:
• Pulpit do szybkiego monitorowania zużycia paliwa przez flotę
• Dane historyczne umożliwiające dokonywanie porównań
• Samouczki
• Dane pojazdów / kierowców
• Sprawdzanie tras przejazdów na mapie
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APLIKACJA IVECO ON
Aplikacja dostępna do pobrania ze sklepów Google Play i App Store dostarczy Ci
szczegółowych informacji takich jak:
• Wynik Oceny stylu jazdy DSE kierowców
• Trend zużycia paliwa
• Emisja CO2
• Trend średniej dopuszczalnej masy całkowitej zestawu drogowego (GCW)
• Trend średniego przejechanego dystansu
• Oceny trudności misji
Sekcja ranking pokazuje rankingi kierowców i pojazdów w danym okresie
Kierowcy mogą również korzystać z tej aplikacji, by śledzić swoje wyniki.

KIEROWCO!

Dowiedz się, jak poprawić styl jazdy
i prześcignąć kolegów!

MENEDŻERZE FLOTY!

Dowiedz się, który kierowca
może poprawić zużycie paliwa
i eksploatację pojazdu!
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MONITOROWANIE POJAZDU + ZDALNA DIAGNOSTYKA
Usługi łączności IVECO pozwalają zmaksymalizować czas pracy i produktywność pojazdu.
Każdy podłączony pojazd jest monitorowany przez centrum CONTROL ROOM.
Aktywne usługi łączności umożliwiają proaktywny serwis na podstawie powiadomień
wynikających z monitorowania stanu głównych podzespołów pojazdu. Specjaliści IVECO
powiadomią Cię o konieczności interwencji serwisowej, co ograniczy ilość nieplanowanych
przestojów pojazdu. Każdy podłączony pojazd ma też funkcję zdalnej diagnostyki Remote
Assistance Service (RAS), obejmującą diagnostykę na odległość, zdalne usługi i aktualizacje
oprogramowania.

16
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APLIKACJA EASY WAY
Aplikacja stworzona dla użytkowników pojazdów gamy ciężkiej. Ma za zadanie ułatwić
kierowcom funkcjonowanie w pojeździe. Dostępna do pobrania ze sklepów Google Play i
App Store.



Sterowanie kabiną
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Assistance Non-Stop

Ocena stylu
jazdy DSE

Zdalna
diagnostyka (RAS)

STEROWANIE KABINĄ
Sterowanie funkcjami kabiny bezpośrednio ze smartfona umożliwia:
• zamknięcie drzwi lub okien jednym kliknięciem (wymagany jest rozszerzony dostęp przez
IVECO ON),
• włączenie i wyłączenie świateł i muzyki podczas odpoczynku w wygodnej strefie nocnej,
• regulowanie temperatury w kabinie poprzez sterowanie lub programowanie układów
klimatyzacji i ogrzewania z poziomu aplikacji.
ASSISTANCE NON-STOP
W razie awarii możesz aktywować usługę Assistance Non-Stop za pomocą swojego
urządzenia. Dzięki funkcji geolokalizacji operator będzie wiedzieć, gdzie jesteś.
OCENA STYLU JAZDY DSE
Po każdej trasie możesz uzyskać dostęp do ocen stylu jazdy DSE, które pomogą Ci
zmniejszyć zużycie paliwa i poprawić bezpieczeństwo jazdy.
ZDALNA DIAGNOSTYKA (RAS)
W razie problemów z pojazdem możesz poprosić o zdalną pomoc. Autoryzowany serwis
IVECO może zdalnie zdiagnozować pojazd. Doradcy Serwisowi ds. telematyki identyfikują
niezbędne aktualizacje systemów elektronicznych i dokonują aktualizacji bezprzewodowo.
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CONTRO L
RO O M
Dzięki łączności IVECO może monitorować
pojazd i działać proaktywnie, przeciwdziałając
nieplanowanym zatrzymaniom.
Siedziba IVECO, TURYN

20
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O F E R TA P R E M I U M
POZA INFORMACJAMI O TWOIM POJEŹDZIE, SKORZYSTAJ
Z KONSULTACJI Z EKSPERTAMI IVECO, KTÓRZY DORADZĄ,
JAK POPRAWIĆ WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ FLOTY.
OFERTA PREMIUM UPRASZCZA TWOJĄ PRACĘ!
FLEET MANAGEMENT - ZARZĄDZANIE FLOTĄ
Dzięki współpracy IVECO z firmami Verizon oraz Astrata możesz wydajniej i efektywniej zarządzać
swoją flotą. Systemy telematyczne naszych partnerów Verizon Connect Fleet oraz Astrata FleetVisor
umożliwiają między innymi śledzenie pojazdów z funkcją geofencing oraz monitorowanie zużycia
paliwa.
Efektywniejsze planowanie zadań transportowych klienta; Optymalizacja tras kierowców.
Dostępne wyłącznie dla RM2019.

ZAWARTOŚĆ / PAKIETY

OPCJA

FLEET
ESSENTIAL
TACHO

FLEET
ENHANCED

REMOTE FLEET
MANAGEMENT
STANDARD

LOKALIZACJA
I GEOFENCING

_

ZUŻYCIE PALIWA
I KARTY WYNIKÓW

_

MONITORING STANU POJAZDU

_

LICZBA GODZIN PRACY
KIEROWCY

_

ZDALNE POBIERANIE ZAPISÓW
TACHOGRAFU (RTDS)

_

_

ODBIERANIE DANYCH Z SYSTEMÓW PODMIOTÓW TRZECICH

_

_

PRZESYŁ DANYCH
DO SYSTEMÓW KLIENTA

_

DODATEK WORKFORCE*

_
_

*DODATEK WORKFORCE
•
•
•
•
22

Śledzenie zadań
• Raport z wykonania planów • Mobilna aplikacja
z formularzami
Ręczne przydzielanie zadań • Mobilna aplikacja
• Dwukierunkowa
z zadaniami
Zarządzanie formularzami
komunikacja tekstowa
Karty wydajności

Monitorowanie pojazdów, kierowców i dostaw; Rozdzielanie zamówień przewozowych.
Dostępne dla RM2016 i RM2019.

ZAWARTOŚĆ / PAKIETY

PAKIET
BRONZE

PAKIET
SILVER

PAKIET
GOLD

LOKALIZACJA
I GEOFENCING
ZUŻYCIE PALIWA
I KARTY WYNIKÓW
LICZBA GODZIN PRACY KIEROWCY
APLIKACJA DLA KIEROWCÓW

_

PLANOWANIE / PRZEPŁYW PRACY /
ZLECENIA

_

_

PRZESYŁ DANYCH
DO SYSTEMÓW KLIENTA

_

_

MONITORING STANU POJAZDU

_

OCENA STYLU JAZDY I CZĘSTE
POZYCJONOWANIE POJAZDU

_

ZDALNE POBIERANIE ZAPISÓW
TACHOGRAFU (RTDS)

OPCJA

Pakiety oferowane przez obu partnerów to cenne funkcje i korzyści, które
pomogą Ci łatwo i efektywnie zarządzać flotą.

KORZYŚCI Z ZARZĄDZANIA FLOTĄ
• Poprawa widoczności pojazdów, dzięki
danych z tachografu
analizie danych geolokalizacyjnych
• Otrzymywanie zaawansowanych
• Zwiększenie możliwości zarządzania flotą
raportów, monitorowanie całej floty
poprzez wgląd w dni robocze kierowców
i poszczególnych kierowców
(czas pracy, poziom paliwa)
• Lepsza łączność między pracownikami
• Zachowanie zgodności z przepisami
• Porady ekspertów na temat tego,
poprzez rejestrowanie aktywności
jak poprawić wydajność floty
kierowcy (m.in. czasu odpoczynku i czasu
i bezpieczeństwo kierowców
za kierownicą) oraz zdalne pobieranie
23

WEB API
Usługa ta jest przeznaczona dla klientów, którzy chcą korzystać z danych pochodzących
z pojazdów IVECO i móc widzieć je we własnym programie zarządzania flotą. WEB API
umożliwia transfer danych bezpośrednio z serwerów do systemu klienta.
PROFESJONALNE KONSULTACJE PALIWOWE
Usługa zapewnia szczegółową analizę eksploatacji pojazdu oraz sugestie ekspertów IVECO
w jaki sposób można poprawić zużycie paliwa. Konsultacje Paliwowe zapewnią także
monitorowanie zdarzeń, które mogą wpływać na wydajność zużycia paliwa przez pojazd,
takich jak spadek ciśnienia w oponach, zachowanie kierowcy, nieprawidłowe działanie
pojazdu lub przyczepy.

IVECO TOP CARE
Usługa TOP CARE nadaje priorytet naprawie Twojego pojazdu, aby jak najszybciej powrócił
on na drogę.
Ustalamy priorytet, na który zasługujesz, a w razie potrzeby dokonujemy wewnętrznej
eskalacji sprawy (np. jeśli wymagana jest część lub dodatkowe wsparcie diagnostyczne).
Doradcy Serwisowi ds. telematyki informują Cię na bieżąco o terminach napraw, dzięki
czemu możesz odpowiednio opracować grafik.
ELASTYCZNY PLAN PRZEGLĄDÓW
W celu ograniczenia przestojów spowodowanych przeglądami serwisowymi, każdy
monitorowany przez IVECO pojazd może mieć dopasowany spersonalizowany
plan serwisowania. Elastyczny plan przeglądów okresowych tworzony jest w oparciu
o rzeczywiste użytkowanie pojazdu.
• Zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania pojazdu (TCO) poprzez przekształcenie
nieplanowanych przestojów w zaplanowane wizyty w serwisie.
• Ograniczenie nieplanowanych przestojów na skutek niewłaściwego zachowania pojazdu.
• Zmaksymalizowanie okresu eksploatacji monitorowanych podzespołów na podstawie
faktycznego wykorzystania pojazdu.
• Skrócenie łącznego czasu przerw w działalności dzięki zaplanowaniu z wyprzedzeniem
przeglądów okresowych pojazdu przez serwis IVECO.
PROFESJONALNY RAPORT BEZPIECZNEJ JAZDY
Usługa zapewnia szczegółową analizę eksploatacji pojazdu oraz sugestie ekspertów
IVECO, w jaki sposób można poprawić bezpieczeństwo na drodze. Profesjonalny Raport
Bezpiecznej Jazdy zawiera szczegółowe wyniki kierowców w podziale na dynamikę jazdy,
ryzyko kolizji i zachowania zgodne z prawem.
25

SERWIS IVECO
Zobowiązaniem IVECO jest utrzymanie wartości,
wydajności i produktywności pojazdu w czasie.
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U S ŁU G I S ERW I S OWE
Wybierając IVECO, dokonujesz wyboru jakości: możesz polegać na najlepszej obsłudze
serwisowej, częściach zamiennych wysokiej jakości i wiedzy wykwalifikowanych ekspertów,
gotowych do pomocy zawsze i wszędzie. To daje Ci możliwość pracy w spokoju ducha.

ELEMENTS:
SPERSONALIZOWANE
PAKIETY SERWISOWE
W celu zaoferowania klientom najlepszych rozwiązań, firma IVECO stworzyła ELEMENTS:
szeroką gamę indywidualnie dopasowywanych pakietów usług, pomagających zapewnić
sprawność pojazdu na drodze, ograniczenie do minimum przerw na przeglądy i naprawy.

SERWIS DOSTOSOWANY DO POTRZEB
ELEMENTS to specjalistyczne usługi, których celem jest
zapewnienie długiej żywotności każdego pojazdu.

Wybierz „elementy”, które najlepiej pasują do potrzeb Twojej firmy, aby stworzyć swój
własny, spersonalizowany pakiet usług!

PRZEGLĄDY
- Przeglądy okresowe
- Smarowanie
- Wymiana olejów i płynów w zależności
od instrukcji przeglądów okresowych
i napraw

INNE NAPRAWY
- Podzespoły nieuwzględnione
w pakiecie serwisu układu napędowego,
np. układ elektryczny
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UKŁAD NAPĘDOWY
-

Silnik
Wtrysk paliwa
Skrzynia biegów
Naprawy wału napędowego i osi

ZUŻYCIE
-

Sprzęgło
Klocki hamulcowe
Tarcze hamulcowe
Bębny hamulcowe
Okładziny cierne hamulców bębnowych

W PONIŻSZEJ TABELI PODSUMOWANO WSZYSTKIE MOŻLIWE
KOMBINACJE PAKIETÓW SERWISOWYCH ELEMENTS (M&R):

PRZEGLĄDY

UKŁAD NAPĘDOWY

INNE NAPRAWY

ZUŻYCIE

Elastyczny plan przeglądów jest dostępny dla pojazdów z aktywnymi usługami łączności.

ROZSZERZONA GWARANCJA
UKŁAD
NAPĘDOWY

INNE NAPRAWY

SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM IVECO, ABY WYBRAĆ PAKIET
DOSTOSOWANY DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY.
29

ASSISTANCE NON-STOP
STAŁA GOTOWOŚĆ W DOWOLNYM MIEJSCU
W przypadku awarii pojazdu można skorzystać
z usługi Assistance Non-Stop IVECO na trzy sposoby:
• Dzwoniąc pod numer ASSISTANCE NON-STOP
• Klikając na ekran dotykowy pokładowego systemu multimedialnego,
aby automatycznie skontaktować się z Assistance Non-Stop IVECO
• Za pomocą aplikacji mobilnej IVECO Non-Stop: wystarczy jedno kliknięcie, a Centrum
obsługi klienta zajmie się sprawą, kontaktując się z najbliższym warsztatem i organizując
naprawę pojazdu
Z aplikacji IVECO Non-Stop można korzystać nie tylko w sytuacjach
awaryjnych: za jej pośrednictwem można także umówić się na naprawę
pojazdu w warsztacie. Po wybraniu okna czasowego i lokalizacji (aktualnego
położenia, warsztatu lub konkretnego adresu) aplikacja potwierdzi rezerwację.

KLUCZOWE LICZBY W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO ASSISTANCE NON-STOP
Naszą usługę świadczymy w 36 krajach europejskich, posługujemy się 24 językami, a nasi operatorzy
zareagują na Twoje zgłoszenie w niecałe 20 sekund, powiadamiając oddział IVECO ASSISTANCE
najbliższy Twojego pojazdu i zapewniając szybkie oraz skuteczne rozwiązanie.
• Średni czas przybycia na miejsce awarii wynosi mniej niż 60 minut
• 75% napraw wykonanych jest na drodze
• 85% napraw wykonanych jest w czasie krótszym niż 24 godziny
Operatorzy ANS poinformują Cię o czasie przybycia i czasie naprawy pojazdu!
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ZAWSZE PRZY TOBIE
NASI MECHANICY – TWOI PARTNERZY
Mechanicy firmy IVECO są zawsze gotowi zająć się pojazdem oraz dysponują odpowiednimi
kwalifikacjami i doświadczeniem, zdobywanym w codziennej pracy przy pojazdach IVECO.
Bardziej niż ktokolwiek inny potrafią dotrzeć do sedna problemu, pomagając klientowi
w zaoszczędzeniu czasu i pieniędzy.

Używają tych samych przyrządów diagnostycznych IVECO, które są stosowane podczas testowania pojazdów. Dzięki
usługom Teleservices, narzędziu E.A.S.Y.
i powiązanym akcesoriom można przeprowadzać czynności zdalnie z całkowitą
skutecznością.
Tylko mechanicy i specjaliści IVECO
mogą odpowiednio zadbać o pojazd,
którego używasz do pracy – jesteśmy
prawdziwymi partnerami Twojej firmy.
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SIEĆ SERWISOWA
WYBIERAJĄC IVECO, WYBIERASZ JAKOŚĆ!
Niezależnie od tego, gdzie jesteś, nigdy nie masz daleko do warsztatu IVECO lub
autoryzowanego serwisu.
Dzięki rozległej sieci około 2000 punktów serwisowych w Europie, w których pracują
doskonale wyszkoleni mechanicy i eksperci diagnostyczni, IVECO zawsze służy pomocą
i rozwiązuje wszelkie problemy, jakie możesz napotkać.
Europejskie wyniki: 90% napraw wykonanych jest w czasie krótszym niż 24 godziny.

SERWIS IVECO TRUCK
STATION
Możesz polegać na ponad 250
serwisach TRUCK STATION zlokalizowanych wzdłuż najważniejszych
europejskich szlaków przewozowych.
TRUCK STATION to CENTRA SERWISOWE IVECO, oferujące usługi
na najwyższym poziomie i wsparcie
dla samochodów ciężarowych pod
jednym dachem - aby Twoje pojazdy i
Twój biznes znalazły się z powrotem
w ruchu tak szybko, jak to możliwe.

KAŻDY SERWIS TRUCK STATION ZAPEWNIA USŁUGI NAJWYŻSZEJ KLASY*
• Naprawy najwyższej jakości: doświadczeni pracownicy IVECO wyposażeni w najbardziej
zaawansowane narzędzia diagnostyczne
• Wysoko wykwalifikowany personel: najlepsze zespoły ds. sprzedaży i obsługi
posprzedażnej dużych samochodów ciężarowych
• Wydłużone godziny pracy: zawsze dostępny personel
• Bliskość: lokalizacja wzdłuż głównych tras użytkowników dużych samochodów ciężarowych
• Dostępność części: specjalne plany zapewniają dostępność właściwych części zamiennych
we właściwych miejscach
• Stanowisko priorytetowe: priorytet obsługi technicznej
• Dodatkowe usługi: usługi wulkanizacyjne, mycie samochodów ciężarowych, umowy
z hotelami i wiele innych
*Zakres usług może różnić się w poszczególnych placówkach. Sprawdź, jakie usługi są oferowane w danym warsztacie.
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ZAAWANSOWANA LOGISTYKA CZĘŚCI
BLISKOŚĆ I TECHNOLOGIA SKRACAJĄ CZAS PRZESTOJU
IVECO wie, jak ważne jest zminimalizowanie przestojów pojazdów i jak najszybszy powrót
do pracy. Kierując się satysfakcją klienta, IVECO kontynuuje inwestycje w rosnącą sieć
magazynów części zamiennych oraz odpowiednie usługi logistyczne. Dążymy do tego, aby
dotrzeć z właściwą częścią, we właściwe miejsce, we właściwym czasie, dzięki szybkiemu
i skutecznemu łańcuchowi dostaw zorientowanemu na klienta. Ponad 150 pracowników
IVECO w całej Europie zajmuje się rozwiązywaniem pilnych spraw dotyczących części dla
unieruchomionych pojazdów (VOR).

DAVENTRY

LANGENAU

TRAPPES

ZIELONA GÓRA

TURYN
MADRYT

SIEĆ LOGISTYKI CZĘŚCI IVECO
DOSTOSOWANA DO TWOICH TRAS
•
•
•
•
•

6 MAGAZYNÓW W EUROPIE
330 000 m2
400 000 CZĘŚCI
PONAD 10 MLN ZAMÓWIEŃ PRZETWARZANYCH ROCZNIE
DOSTAWY DZIENNE I NOCNE 24/7
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C ZĘ ŚCI
I V ECO
IVECO gwarantuje, że produkty
i dostawcy spełniają normy jakości w zakresie
surowców i procesów produkcyjnych w całym
łańcuchu dostaw części zamiennych.
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ROZW I Ą Z AN I A
DOT YC Z ĄC E C Z ĘŚ C I
IVECO uzupełnia ofertę posprzedażową o szeroką gamę części zamiennych i akcesoriów.
Dowiedz się więcej na kolejnych stronach!

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE
ZWIĘKSZAJ PRODUKTYWNOŚĆ
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI IVECO?
Skuteczny układ hamulcowy, maksymalna przyczepność, dobra widoczność zarówno
w dzień, jak i w nocy, skuteczne filtrowanie powietrza i płynów – wszystkie te elementy
mają istotne znaczenie dla utrzymania wartości pojazdów IVECO pomimo upływu czasu,
zabezpieczając je przed nieplanowanym przestojem i zapewniając bezpieczeństwo ludzi
i towarów. Oryginalne części IVECO, w połączeniu z profesjonalnymi umiejętnościami
serwisantów IVECO, to najważniejsi sojusznicy w podtrzymaniu produktywności Twojego
biznesu.
CO WIĄŻE SIĘ Z ORYGINALNYMI CZĘŚCIAMI?
• Jakość i niezawodność poświadczona przez IVECO
• Do 24 miesięcy gwarancji*, bez ograniczeń przebiegu
• Dostawa w ciągu 24 godzin – dotyczy wszystkich części zamiennych
• Dostępność części zamiennych przez nawet 10 lat po wycofaniu pojazdu ze sprzedaży
• Ekskluzywna stylistyka dostosowana do pojazdów IVECO
* Warunki gwarancji mogą różnić się w zależności od kraju
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CZĘŚCI REMAN
NIEWĄTPLIWA JAKOŚĆ, W PEŁNI WYKORZYSTANY CZAS SPRAWNOŚCI!
IVECO stosuje zasadę ciągłego doskonalenia, aby utrzymać przewagę nad konkurencją.
Nasz proces fabrycznej odnowy zużytych części obejmuje badanie, regenerację na skalę
przemysłową i testowanie części zgodnie z oryginalnymi parametrami eksploatacyjnymi.
Stosujemy najnowocześniejsze techniki, restrykcyjne wytyczne dotyczące odzyskiwania
części, zaawansowane systemy produkcyjne oraz surowe kontrole jakości. Każda odnowa
fabryczna to zapewnienie jakości oraz gwarancja tożsama z gwarancją na produkt nowy.
Produkty IVECO Reman zapewniają klientom prawdziwy spokój i powstają w trosce
o środowisko naturalne.

Chcesz wiedzieć więcej?
ZESKANUJ!

WIĘCEJ NIŻ SAMA NAPRAWA
UŻYWANE NAPRAWA

REMAN
CZĘŚCI REMAN

KOMPLETNY DEMONTAŻ
I MONTAŻ

NIE

NIE

TAK

100% PRZEGLĄD –
WPROWADZONE
NOWE CZĘŚCI

NIE

NIE

TAK

SYSTEMATYCZNE BADANIE
NA STANOWISKU KONTROLI
JAKOŚCI (100%)

NIE

NIE

TAK

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
EKOLOGICZNA

TAK

TAK

TAK

Podwójny spokój ducha!

2-letnia gwarancja

SZYBKO ROSNĄCY ASORTYMENT

ZACISK
HAMULCOWY

KOMPRESOR
PNEUMATYCZNEGO
UKŁADU
HAMULCOWEGO

INTERCOOLER

TURBOSPRĘŻARKA

HAMULCE

CHŁODNICA

OBROTOWE CZĘŚCI
ELEKTRYCZNE
I SPRĘŻARKA
UKŁADU
KLIMATYZACJI

WTRYSKIWACZ

GŁOWICA
CYLINDRÓW

SIŁOWNIK PRZEPUSTNICY (TVA)

SILNIK
SILNIK I LONG BLOCK

SKRZYNIA BIEGÓW

GŁOWICA OSI

KOŁO ZAMACHOWE

SPRZĘGŁO

ZESPÓŁ NAPĘDOWY

UKŁAD
KIEROWNICZY

POMPA DENOX

ZAWÓR EGR

TŁUMIK

FILTR DPF

UKŁAD
WYDECHOWY

EUROCARGO

x

x

x

x

x

STRALIS | S-WAY

Dotyczy

x Nie dotyczy 37

NEXPRO BY IVECO
ZAPEWNIJ JAK NAJLEPSZE OSIĄGI STARSZYM POJAZDOM
NEXPRO by IVECO to certyfikowana druga linia części zamiennych do zastosowań IVECO,
dystrybuowanych wyłącznie przez autoryzowaną sieć IVECO na potrzeby konserwacji
i napraw starszych pojazdów marki IVECO.
Części NEXPRO by IVECO zapewniają wysoką niezawodność pojazdu IVECO w drugiej
części jego cyklu życia. To też konkurencyjne ceny i standardowe warunki gwarancji
na części IVECO.
Zaufaj i powierz firmie IVECO losy starszego pojazdu.
Części NEXPRO by IVECO to:
• Wyjątkowa wiedza techniczna IVECO
• Pełna zgodność z regulacjami i normami UE
• Konkurencyjne ceny
• Bezkonkurencyjna wiedza fachowa mechaników IVECO
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AKCESORIA
SPERSONALIZUJ SWÓJ POJAZD, ZWIĘKSZAJĄC JEGO WARTOŚĆ
IVECO stworzyło kompleksową linię akcesoriów, specjalnie dopasowaną do Twojego
pojazdu, zadania transportowego i gustu. Dzięki temu możesz spersonalizować swój
pojazd, czyniąc go jeszcze bezpieczniejszym, bardziej zaawansowanym technologicznie
i wygodniejszym.
OSOBOWOŚĆ I WYDAJNOŚĆ
Ogromna gama akcesoriów ZEWNĘTRZNYCH umożliwia
personalizację pojazdu, poprawiając jego osiągi i zmniejszając
zużycie paliwa, dzięki połączeniu technologii i rozwiązań
konstrukcyjnych gwarantujących maksymalną wydajność.
ELEGANCJA I PRESTIŻ
To cechy WEWNĘTRZNYCH akcesoriów, zaprojektowanych, aby doposażyć Twój pojazd w wyjątkowy i zaskakujący
sposób. Szeroka gama oferowanych produktów sprawi, że
nawet najdłuższe podróże i najtrudniejsze zadania transportowe staną się przyjemniejsze.
BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO
Właśnie dlatego linia akcesoriów SAFETY oferuje
wszystkie rozwiązania, których potrzebujesz, aby z pełnym
spokojem stawić czoła nieprzewidywalnym wydarzeniom.
Oferujemy pomocną dłoń Twojej firmie.
STYL ŻYCIA
Akcesoria z linii COMFORT sprawią, że czas relaksu
stanie się przyjemniejszy. Kabina nie jest przecież
wyłącznie miejscem pracy kierowcy. Dbamy o szczegóły.
ZAWSZE W CZOŁÓWCE
Linia akcesoriów HI-TECH pozwala na korzystanie
z najnowszych technologii oraz systemu informacyjnorozrywkowego. To różnorodność możliwości mających
jeden cel: uprościć Twoją pracę.
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INFORMACJE I ZDJĘCIA ZAMIESZCZONE W NINIEJSZYM KATALOGU NALEŻY TRAKTOWAĆ ORIENTACYJNIE. IVECO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO
DO WPROWADZANIA ZMIAN Z POWODÓW HANDLOWYCH LUB TECHNICZNYCH — W DOWOLNYM CZASIE I BEZ ZAPOWIEDZI.
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