
O NOUĂ LUME  
A SERVICIILOR ŞI SOLUŢIILOR  

INTEGRATE
PENTRU CLIENŢII GAMEI NOASTRE DAILY 



IVECO SE ANGAJEAZĂ SĂ PROTEJEZE VALOAREA, 
PERFORMANŢELE ŞI PRODUCTIVITATEA 
AUTOVEHICULULUI DUMNEAVOASTRĂ PE TERMEN LUNG.

IVECO oferă o soluţie de transport integrată (constând în autovehicul şi servicii), care pot fi 
personalizate pentru a anticipa şi a răspunde cerinţelor dumneavoastră mai bine ca niciodată.

Cu SOLUŢIILE IVECO ON oferim o întreagă gamă de servicii adaptate autovehiculului 
şi misiunii dumneavoastră. Vă puteţi baza pe noile servicii de conectivitate, cea mai bună 
întreţinere, piese extrem de performante şi experţi calificaţi, gata să vă ajute ori de câte ori 
şi oriunde aveţi nevoie. Astfel, puteţi lucra fără griji.
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creată de IVECO pentru a vă ajuta să creşteţi 
competitivitatea, profitabilitatea, durabilitatea şi 
uşurinţa în gestionarea a afacerii dumneavoastră. 

Aceasta asigură o ofertă flexibilă, care poate fi 
personalizată pentru a se potrivi cu cerinţele şi 
misiunile afacerii dumneavoastră: de la servicii 
conectate pentru a spori potenţialul autovehiculului 
dumneavoastră la un set complet de soluţii post-
vânzare adaptate pentru a vă fi alături în fiecare 
moment al călătoriei dumneavoastră!

IVECO ON ESTE NOUA LUME  
A SERVICIILOR INTEGRATE  
ŞI  A SOLUŢIILOR DE TRANSPORT, 
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IVECO ESTE DE PARTEA DUMNEAVOASTRĂ, OFERIND AVANTAJE REALE  
PENTRU AFACEREA DUMNEAVOASTRĂ PRIN BENEFICIILE OFERTEI DE 
SERVICII PENTRU CARE AŢI OPTAT:

FLEET pentru a vă gestiona flota, prin monitorizarea consumului de combustibil şi a 
şoferilor de pe autovehiculele dumneavoastră, precum şi prin planificarea misiunilor 
acestora, optimizarea rutelor şi expedierea comenzilor. 

UPTIME pentru a vă menţine autovehiculul mereu pe drum, anticipând şi evitând 
avariile neprevăzute. Asistenţa noastră rutieră vă va fi întotdeauna alături de 
dumneavoastră. 

CARE pentru liniştea dumneavoastră sufletească, ştiind că vom avea grijă de 
dumneavoastră, de şoferul dumneavoastră şi de vehiculele dumneavoastră la drum. 
Monitorizarea şi raportarea specifică cu privire la autovehicul vă vor permite să vă 
concentraţi în totalitate pe munca dumneavoastră, fără griji. 

MAINTENANCE & REPAIR pentru asistenţă specializată atunci când alegeţi din 
oferta noastră de contracte de service adaptate. 

PARTS pentru a completa oferta IVECO ON prin alegerea de piese şi accesorii originale IVECO.

UN AVANTAJ CLAR  
PENTRU CLIENŢII  NOŞTRI

SERVICII ŞI SOLUŢII  
PE CARE PUTEŢI  
CONTA ÎNTOTDEAUNA.

• GESTIONAREA FLOTEI
• IVECO WEB API 

• MONITORIZAREA AUTOVEHICULULUI  
  ŞI ASISTENŢA LA DISTANŢĂ
• ASISTENŢĂ NON STOP

• RAPORT SMART 
• RAPORT PRIVIND CONDUSUL  

ÎN SIGURANŢĂ 
• PLATFORMA PENTRU CLIENŢI IVECO ON

• CONTRACTE ELEMENTS
• PAY PER USE  

(PLATA IN FUNCŢIE DE UTILIZARE)

• GENUINE PARTS
• NEXPRO BY IVECO
• PIESE REMANUFACTURATE
• GAMA DE ACCESORII



Timp de funcţionare prelungit  
cu diagnoză proactivă. 
Eficienţă optimizată prin monitorizarea stării 
autovehiculului şi evaluarea stilului de condus.

SERVICII  
ŞI  CONECTIVITATE  
ÎMBUNĂTĂŢITE
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Cea mai avansată conectivitate de pe autovehiculele Daily vă oferă un control 
total asupra camionului, dându-vă posibilitatea de a acţiona fără efort şi eficient, 
optimizând durata de funcţionare a autovehiculului, eficienţa consumului de combustibil  
şi costul total de proprietate (TCO). 

Funcţia IVECO de evaluare a stilului de condus (DSE) vă permite să evaluaţi parametrii 
principali de performanţă ai autovehiculului şi şoferului şi să reduceţi costurile de întreţinere cu 
până la 10%.

Descoperiţi lumea noilor servicii prin caseta de conectivitate Daily! 

Fiind conectaţi cu noi, alegând dintre cele două soluţii pe care vi le oferim,  
VEŢI ECONOMISI BANI, VEŢI ÎMBUNĂTĂŢI PERFORMANŢELE şi VĂ VEŢI 
SIMPLIFICA MUNCA.

AFLAŢI MAI MULTE DESPRE PACHETELE COMERCIALE DIN CARE VĂ PUTEŢI 
ALEGE SERVICIILE. GRUPELE DE OFERTE VĂ VOR AJUTA SĂ ÎNŢELEGEŢI CE BENEFICII  
VEŢI OBŢINE CU FIECARE SERVICIU DIFERIT.

Primul pachet de opţiuni, inclus întotdeauna în caseta de conectivitate Daily, vă oferă 
informaţii despre autovehiculul dumneavoastră şi despre stilul de condus al şoferului prin 
următoarele instrumente:

• RAPORT SMART
• RAPORT PRIVIND CONDUSUL ÎN SIGURANŢĂ
• PLATFORMA PENTRU CLIENŢI IVECO ON (inclusiv aplicaţia)
• MONITORIZAREA AUTOVEHICULULUI ŞI ASISTENŢA LA DISTANŢĂ

S M A R T  P A C K

O NOUĂ ERĂ  
A CONECTIVITĂŢII

În plus faţă de informaţiile despre autovehiculul dumneavoastră, Premium Pack vă permite 
să adăugaţi servicii modulare şi integrate care vă simplifică munca de gestionare a flotei şi să 
deţineţi un control şi mai mare asupra autovehiculului dumneavoastră!

Puteţi alege opţiunile modulare pe care doriţi să le adăugaţi la pachetul dumneavoastră:

• GESTIONAREA FLOTEI
• IVECO WEB API
• PAY PER USE 

P R E M I U M  P A C K
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MONITORIZARE CUPRINZĂTOARE A AUTOVEHICULULUI PE BAZA  
INFORMAŢIILOR FURNIZATE PRINTR-UN SET DE INSTRUMENTE.  

RAPORT SMART 

Portalul pentru clienţi IVECO ON publică rapoarte lunare care sunt trimise automat către 
administratorul flotei pentru a furniza:
• Date despre parametrii consumului de combustibil şi comportamentul  

şoferilor monitorizate prin algoritmul DSE
• Monitorizarea profilului misiunii
• Sfaturi pentru îmbunătăţirea stilului de condus în vederea reducerii consumului  

de combustibil şi a optimizării autovehiculului

Poate afişa atât rezultatele generale ale întregii flote, cât şi detaliile fiecărui autovehicul, pentru a 
vă face să înţelegeţi mai bine cum să optimizaţi eficienţa şi să reduceţi consumul de combustibil.

S M A R T  P A C K

RAPORT PRIVIND CONDUSUL ÎN SIGURANŢĂ

Împreună cu Smart Report, veţi primi acest nou raport care vă va permite să vă măsuraţi 
siguranţa la bord. Raportul privind condusul în siguranţă este generat exclusiv pentru 
dumneavoastră şi este gratuit. Datorită opţiunii de evaluare a stilului de condus, vă 
vom furniza parametrii care vă vor ajuta să fiţi mai atent şi mai în siguranţă la bordul 
autovehiculului!
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PLATFORMA PENTRU CLIENŢI IVECO ON  
(INCLUSIV APLICAŢIA) 

Prin platforma pentru clienţi IVECO ON, clienţii pot monitoriza consumul de combustibil  
al autovehiculului şi stilul de condus al şoferului, pentru a optimiza performanţa flotei. 
O serie de caracteristici îi ajută să valorifice în mod optim datele:
• Monitorizare dinamică
• Date istoric pentru a face comparaţii 
• Detalii care pot fi descărcate de autovehicul/şofer
• Panoul de control al clienţilor pentru monitorizarea consumului de combustibil al flotei
• Hartă dedicată a autovehiculului pe misiune
Aflaţi în secţiunea Piaţă ce servicii suplimentare sunt disponibile pentru dumneavoastră.

APLICAŢIA IVECO ON

Poate fi descărcată din Google Play şi App Store, oferă administratorului flotei şi şoferilor 
informaţii suplimentare, cum ar fi:
• Scorul DSE şi comparaţie
• Tendinţa consumului de combustibil şi comparaţie
• Emisiile de CO2

• Tendinţa pe distanţă medie

MONITORIZAREA AUTOVEHICULULUI  
ŞI ASISTENŢA LA DISTANŢĂ

Sistemul de conectivitate IVECO vă permite 
să sporiţi la maximum durata de funcţionare şi 
productivitatea autovehiculului dumneavoastră 
printr-o abordare proactivă cu ajutorul 
instrumentului de servicii de asistenţă la distanţă 
pentru diagnoze de la distanţă, teleservicii şi 
actualizări de la distanţă ale software-ului. 
Vă ajutăm să obţineţi mai mult timp pe drum, 
monitorizând de la distanţă autovehiculul 
dumneavoastră. Dacă apare un avertisment 
cu privire la o componentă, primim o alertă 
conţinând codul de eroare, iar responsabilii noştri de conectivitate vă vor suna pentru a vă 
sfătui să planificaţi o oprire la un atelier pentru intervenţia de service necesară.
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Datorită conectivităţii şi a alertelor de defecţiuni, 
IVECO vă poate monitoriza autovehiculul 
anticipând opririle neprevăzute.

Sediul IVECO, Torino

CONTROL  
ROOM
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GESTIONAŢI-VĂ FLOTA ÎNTR-UN MOD SIMPLU CU SERVICIILE 
NOASTRE MODULARE ŞI INTEGRATE, MENŢINÂND ÎNTOTDEAUNA 
CONTROLUL ASUPRA AUTOVEHICULELOR DUMNEAVOASTRĂ.

GESTIONAREA FLOTEI 

Puteţi să achiziţionaţi servicii modulare suplimentare, pentru a vă gestiona mai uşor şi mai eficient flota.  
Acestea vă pot ajuta să monitorizaţi consumul de combustibil şi şoferii autovehiculului dumneavoastră, 
şi, de asemenea, să planificaţi misiunile acestora, să optimizaţi rutele şi să expediaţi comenzile.  

Planificaţi mai eficient misiunile clienţilor; Optimizarea rutelor şoferilor. 
Disponibil doar la MY2019.

P R E M I U M  P A C K

CONŢINUT/ 
PACHETE

FLEET 
ESSENTIAL 

FLEET 
ESSENTIAL 

TACHO
FLEET 

ENHANCED

POZIŢIONARE ŞI LIMITARE 
GEOGRAFICĂ

CONSUM DE COMBUSTIBIL  
ŞI RAPOARTE DE TIP SCORECARD

STAREA AUTOVEHICULULUI

ORE DE CONDUS _
DATE TRANSMISE PRIN SERVICII 

WEB
_ _

OPŢ. PROGRAM DE COMPLETARE 
FORŢĂ DE MUNCĂ*

*PROGRAM DE COMPLETARE FORŢĂ DE MUNCĂ
• Urmărirea intervenţiilor
• Atribuirea manuală a sarcinilor
• Administrarea formularelor
• Raport de tip scorecard al 

productivităţii
• Raport planificat vs. raport real
• Aplicaţie mobilă pentru  

gestionarea sarcinilor 

Aplicaţie mobilă  
pentru formulare

• Transmitere  
bidirecţională de mesaje

BENEFICIILE GESTIONĂRII FLOTEI

• Îmbunătăţiţi vizibilitatea autovehiculului  
cu informaţii de geolocalizare

• Sporiţi capacitatea de administrare a 
flotei obţinând informaţii cu privire la 
zilele de lucru ale şoferului (timp la faţa 
locului, nivel de combustibil şi nivel de 
încărcare a bateriei)

• Menţineţi conformitate prin înregistrarea 
activităţilor şoferului (cum ar fi intervalele 

de odihnă şi orele de condus)  
şi descărcarea tahografului de la distanţă

• Transmitere bidirecţională de mesaje
• Primiţi rapoarte avansate, monitorizând flota 

în ansamblu şi fiecare şofer în parte
• Conectaţi-vă echipa
• Obţineţi sfaturi de specialitate cu privire la 

modul de îmbunătăţire a performanţei flotei 
dumneavoastră şi a siguranţei şoferilor

IVECO WEB API (INTERFAŢĂ DE PROGRAM  
PENTRU APLICAŢIE)

Acest serviciu este destinat acelor clienţi care doresc să îşi creeze propriile panouri de 
control şi rapoarte, utilizând datele oficiale ale autovehiculului IVECO. Serviciul permite 
integrarea flexibilă a datelor în sistemele proprii ale clientului şi facilitează gestionarea 
datelor generate de IVECO împreună cu cele provenite de la autovehiculele altor mărci 
într-un singur instrument. 
Microsoft stochează zilnic datele de la autovehiculele IVECO în timp real în cloud, care agregă 
informaţiile pentru fiecare client, apoi le cumulează şi le pune la dispoziţie pe sistemele clienţilor. 
În plus faţă de informaţiile deja partajate în Smart Report (starea autovehiculului, DSE, GPS, 
...), primiţi şi date despre funcţionarea în gol pentru a reduce consumul de combustibil inutil. 
Puteţi alege doar una dintre caracteristicile de mai jos sau le puteţi alege pe toate:
• Limitare geografică   • DSE   • Date despre autovehicul

PAY PER USE

Tehnologia telematică IVECO vă permite să vă optimizaţi costurile. Plătiţi contractul M&R 
prin abonament şi, în funcţie de misiunea efectivă şi de kilometrii parcurşi, veţi plăti doar 
pentru serviciile pe care le utilizaţi şi vi se vor rambursa plăţile pentru serviciile neutilizate. 
Aşadar, plătiţi doar pentru ceea ce aţi utilizat în timp real.
Încercaţi noua formulă M&R PAY PER USE: aceasta este oferită împreună cu pachetele 
Elements 2XL şi 3XL! 
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Angajamentul IVECO este de a proteja valoarea,  
performanţele şi productivitatea  
autovehiculului dumneavoastră pe termen lung.

SERVICE  
IVECO
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- Întreţinere
- Lubrifiere
- Schimburi de ulei şi fluide în conformitate cu  
 manualul de întreţinere şi reparaţii

MENTENANȚĂ

- Componente care nu  
 sunt încă acoperite de  
 elementul Drive Line,  
 de exemplu, sistemul electric

EXTRA DRIVE LINE

- Motor
- Injecţie de combustibil
- Cutie de viteze 
- Reparaţii la arborele cardanic şi punţi

DRIVE LINE

- Ambreiaj
- Plăcuţe de frână
- Discuri de frână
- Tambure de frână
- Garnituri de frână pentru frâne cu tambur

UZURĂ

Alegeţi-vă contractul de întreţinere planificată şi garanţia extinsă, combinând elementele 
majore care alcătuiesc oferta (Mentenanță, Drive Line, Extra Drive Line, Uzură) care se 
potriveşte perfect afacerii dumneavoastră.

SERVICIU PERSONALIZAT
ELEMENTS este un service specializat, de înaltă calitate, 
care îşi propune să asigure o viaţă îndelungată pentru fiecare 
autovehicul, din toate sectoarele. Combinaţi „elementele” 
care se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră 
pentru a crea propriul pachet de servicii personalizate!

SOLUŢII  DE SERVICE
Optând pentru IVECO, aţi făcut o alegere de calitate: puteţi conta pe asistenţă completă 
post-vânzare. Aflaţi mai multe despre contractele noastre de întreţinere şi reparaţii (M&R), 
reţeaua noastră şi asistenţa tehnică rutieră.

ELEMENTS: PACHETE DE  
SERVICII PERSONALIZATE
Pentru a oferi clienţilor tot ce este mai bun, IVECO a creat ELEMENTS: o gamă variată de 
pachete de servicii personalizate, proiectate pentru a vă menţine autovehiculul în stare de 
funcţionare, cu întreruperi minime pentru întreţinere şi reparaţii.
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CONTACTAŢI DEALERUL LOCAL PENTRU A ALEGE CONTRACTUL PERFECT 
ADAPTAT AFACERII DUMNEAVOASTRĂ, CU OFERTE DEDICATE  
DE CONECTIVITATE.

GARANŢIE EXTINSĂ

DRIVE LINE
EXTRA  

DRIVE LINE

CONTRACTE DE ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ ŞI REPARAŢII (M&R)

MENTENANȚĂ DRIVE LINE
EXTRA  

DRIVE LINE
UZURĂ

  Încercaţi SERVICIUL M&R PAY PER USE şi, datorită casetei de CONECTIVITATE,  
veţi plăti numai pentru utilizarea efectivă a autovehiculului!

ÎN TABELUL DE MAI JOS SUNT PREZENTATE PE SCURT TOATE 
COMBINAŢIILE POSIBILE:
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IVECO CAMPER CENTERS:  
punctul de începere al unei vacanţe lipsite de griji.
Vă garantăm servicii de calitate pentru rulota dumneavoastră, adaptate nevoilor 
dumneavoastră, astfel încât să vă puteţi bucura de vacanţele binemeritate. 
Experţii înalt specializaţi care lucrează în cele peste 320 de centre IVECO 
Camper din întreaga Europă pot garanta excelenţa în asistenţă tehnică, deoarece 
sunt instruiţi continuu în ceea ce priveşte abilităţile tehnice şi, în special, la 
modificările/variantele de rulote. Aceştia se pot baza pe disponibilitatea pieselor 
originale IVECO şi pe eficienţa serviciilor de logistică pentru piese, precum şi 
pe răspunsul imediat din partea carosierilor de rulote, care le oferă sprijin şi 
asistenţă pe parcursul întregului proces de întreţinere sau reparaţii. 

ASISTENŢĂ NON STOP
ÎNTOTDEAUNA PREGĂTIŢI, ORIUNDE AŢI FI.

În caz de avarie a autovehiculului, puteţi contacta  
serviciul de asistenţă non-stop IVECO în trei moduri:

• Printr-un simplu apel telefonic (+40 213104545)
• Folosind sistemul de infodivertisment de la bord, nu este nevoie decât de un clic pe ecranul 

tactil pentru a contacta automat serviciul de asistenţă non-stop IVECO. 
• Folosind aplicaţia mobilă IVECO Non-Stop: aflată la doar un clic distanţă, şi Centrul de 

asistenţă clienţi se va ocupa de solicitarea dumneavoastră, activând cel mai apropiat atelier şi 
urmărind reparaţia autovehiculului.

PERFORMANŢE CHEIE ÎN ASISTENŢĂ NON-STOP LA NIVEL EUROPEAN

Operatorii noştri vă vor răspunde în mai puţin de 20 de secunde, în 24 de limbi şi 36 de ţări europene,  
activând centrul de asistenţă IVECO cel mai apropiat de locul în care vă aflaţi şi oferind o soluţie  
rapidă şi eficientă.

• Durata medie de sosire la locul de avarie este de mai puţin de 60 de minute
• 75% din reparaţii sunt efectuate la marginea drumului
• 85% din reparaţii sunt efectuate în mai puţin de 24 de ore

Operatorii ANS vă vor ţine la curent cu ora sosirii şi ora reparării autovehiculului dumneavoastră!

Ei folosesc aceleaşi instrumente de diagnostica-
re IVECO ca şi cele utilizate pentru a testa au-
tovehiculele. Datorită teleserviciilor, sistemului 
E.A.S.Y. şi accesoriilor sale, operaţiile de asistenţă 
de la distanţă pot fi efectuate cu un maxim de 
eficienţă.
Doar tehnicienii şi profesioniştii IVECO pot avea 
grijă de autovehiculul pe care îl folosiţi pentru 
muncă – ca veritabili parteneri pentru afacerea 
dumneavoastră.

REŢEA DE SERVICE
ALEGÂND IVECO, ALEGEŢI CALITATEA!

Indiferent unde vă aflaţi, nu veţi fi niciodată departe de un atelier IVECO sau de un reparator 
autorizat.
Datorită unei reţele extinse de aproximativ 2.000 de puncte de service în Europa, cu 
tehnicieni foarte bine instruiţi şi experţi în diagnosticare, IVECO este întotdeauna gata să 
vă ajute şi să rezolve orice probleme pe care le-aţi putea întâmpina, oriunde vă aflaţi, ori 
de câte ori aveţi nevoie de noi.

ÎNTOTDEAUNA ALĂTURI  
DE DUMNEAVOASTRĂ
TEHNICIENII NOŞTRI, PARTENERII DUMNEAVOASTRĂ.

Tehnicienii IVECO sunt întotdeauna pregătiţi să se ocupe de autovehiculul dumneavoastră, 
cu o abilitate şi o experienţă fără egal, dobândită prin lucrul zilnic cu autovehiculele IVECO. 
Ei ştiu mai bine decât oricine să rezolve problemele, ajutându-vă să economisiţi timp şi bani.
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IVECO garantează că produsele  
şi furnizorii respectă standarde de calitate  
în ceea ce priveşte materiile prime  
şi procesele de producţie, precum şi  
lanţul de distribuţie al pieselor de schimb.

PIESE  
IVECO

LOGISTICĂ AVANSATĂ  
PENTRU PIESE
PROXIMITATEA ŞI TEHNOLOGIA REDUC  
PERIOADELE DE NEFUNCŢIONARE.

IVECO ştie cât de importantă este minimizarea perioadelor de 
nefuncţionare a autovehiculului şi reîntoarcerea la activitate cât mai 
rapid posibil. Având drept motivaţie satisfacţia clientului, IVECO continuă 
să investească într-o reţea de depozite de piese de schimb şi servicii 
logistice corespunzătoare. Ne străduim să ajungem la dumneavoastră cu 
piesa potrivită, la locul potrivit, la momentul potrivit, printr-un lanţ de 
distribuţie rapid şi eficient, centrat pe 
client. IVECO dedică, de asemenea, 
o echipă de peste 150 de persoane 
din toată Europa pentru a rezolva 
cazurile de piese urgente 
pentru un autovehicul off 
road (VOR).

• 6 DEPOZITE ÎN EUROPA
• 330.000 MP
• 400.000 DE PIESE GESTIONATE
• PESTE 10 MILIOANE DE COMENZI PROCESATE PE AN
• LIVRĂRI PE TIMP DE ZI ŞI PE TIMP DE NOAPTE 24/7

REŢEAUA LOGISTICĂ DE PIESE IVECO: 
ADAPTATĂ CURSELOR DUMNEAVOASTRĂ

DAVENTRY

LANGENAU
TRAPPES

TORINO

MADRID

ZIELONA GÓRA
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SOLUŢII  
PENTRU PIESE
IVECO completează oferta de servicii post-vânzare cu o gamă largă de piese de schimb şi 
accesorii. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi paginile următoare!

GENUINE PARTS
ÎMBUNĂTĂŢIŢI-VĂ PRODUCTIVITATEA.

DE CE SĂ ALEGEŢI PIESE DE ORIGINE IVECO? 
Un sistem de frânare eficient, o ţinută de drum optimă, vizibilitate bună atât ziua, cât şi 
pe timp de noapte, filtrarea eficientă a aerului şi a fluidelor - toate aceste elemente sunt 
esenţiale pentru a asigura valoarea IVECO în timp, protejându-vă împotriva perioadelor de 
nefuncţionare neplanificate, garantând siguranţa persoanelor şi a bunurilor. IVECO Genuine 
Parts, combinate cu abilităţile profesionale ale tehnicienilor IVECO, sunt cei mai importanţi 
aliaţi ai dumneavoastră în menţinerea productivităţii companiei dumneavoastră.

CE OFERĂ PIESELE ORIGINALE? 
• Calitate şi fiabilitate certificate de IVECO 
• Până la 24 de luni de garanţie* fără limită de kilometraj
• Disponibilitate pentru piesele de schimb de până la 10 ani de la scoaterea din producţie a 

autovehiculului
• Design personalizat pentru autovehiculele IVECO
* condiţiile de garanţie pot varia în funcţie de ţară

PIESE RECONDIŢIONATE

De două ori mai multe motive de linişte!
2 ani garanţie 

Doriţi să aflaţi mai multe? 
SCANAŢI-L!

PIESE REMANUFACTURATE 
CALITATE INDUBITABILĂ, DURATĂ DE FUNCŢIONARE FĂRĂ RISIPĂ DE TIMP.

IVECO foloseşte optimizarea continuă pentru a rămâne pe o treaptă superioară concurenţei. 
În procesul nostru de remanufacturare, piesele uzate sunt examinate, refăcute şi testate 
conform specificaţiilor de performanţă pentru cele de origine, prin utilizarea tehnicilor de 
ultimă generaţie, îndrumări stricte de recuperare, sisteme avansate de fabricaţie şi controale 
severe de calitate. Prin asigurarea calităţii integrată în fiecare proces şi garanţii identice cu 
acelea pentru piesele noi, produsele IVECO Reman oferă clienţilor liniştea de care au nevoie, 
protejând în acelaşi timp mediul.

UZATE REPARA-
ŢIE REMAN

DEMONTARE ŞI ASAMBLARE  
COMPLETĂ NU NU DA

INSPECŢIE 100%  
- PIESE NOI INTRODUSE NU NU DA

TEST SISTEMATIC  
PE BANCUL DE LUCRU (100%) NU NU DA

ECOLOGICE DA DA DA

MAI MULT DECÂT SIMPLE REPARAŢII

SISTEM DE EVACUARE TRANSMISIE MOTOR FRÂNE
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NEXPRO BY IVECO
NU NE OPRIM. MERGEM MAI DEPARTE.

NEXPRO by IVECO este a doua linie certificată de piese de schimb pentru aplicaţii 
IVECO, distribuite exclusiv de reţeaua autorizată IVECO pentru întreţinerea şi repararea  
autovehiculelor IVECO mai vechi.
Piesele NEXPRO by IVECO asigură o fiabilitate ridicată a autovehiculului dumneavoastră 
IVECO în a doua parte a ciclului său de viaţă la preţuri competitive şi beneficiază de 
condiţiile standard de garanţie pentru piesele IVECO.

Încredinţaţi autovehiculul dumneavoastră mai vechi specialiştilor IVECO cu încredere.  
Cu piesele NEXPRO by IVECO sunteţi siguri de:
• Know how IVECO 
• Respectarea deplină a reglementărilor şi standardelor UE
• Preţuri competitive
• Experienţă de neegalat a tehnicienilor IVECO

UN PLUS DE TEHNOLOGIE 
Accesorizaţi-vă staţia de lucru mobilă cu cea mai modernă tehnologie. Noul sistem multimedia 
bazat pe Android vine cu un sistem de navigare GPS integrat şi radio DAB + integrat, camere 
spate şi comenzi pe volan ca dotări opţionale, pentru a oferi o soluţie completă de siguranţă 
pentru navigaţia multimedia şi mersul înapoi. Suportul pentru smartphone se potriveşte perfect 
cu planşa de bord Daily, iar prin tehnologia Qi vă puteţi reîncărca telefonul wireless. (1 / 2)

CONDUCEŢI ÎN SIGURANŢĂ
Accesoriile personalizate vă vor îmbunătăţi siguranţa în timpul condusului: noul bulbar, 
care are certificare europeană, oferă siguranţă frontală şi creşte protecţia activă şi pasivă a 
autovehiculului. Camera Wi-Fi din spate vă oferă vizibilitate în zona din spatele autovehiculului.  
Cu aplicaţia dedicată, veţi avea totul sub control pe smartphone-ul dumneavoastră. (3 /4)

GATA DE DRUM
Oferiţi spaţiului dumneavoastră de încărcare Daily cea mai bună protecţie cu finisaje 
personalizate şi pardoseli rezistente la zgârieturi, umiditate şi agenţi chimici. Alegeţi dintr-o gamă 
largă de portbagaje din aluminiu uşor, rezistent la coroziune, care sunt uşor de instalat. Adăugaţi 
pe portbagaj un suport pentru ţevi, un suport pentru girofar şi o platformă pentru planşeu 
pentru versatilitate maximă. Completaţi accesorizarea autovehiculului alegând cele mai potrivite 
covoraşe şi huse de scaune pentru activitatea dumneavoastră. (5 / 6)

GAMA DE ACCESORII
ÎMBUNĂTĂŢIŢI-VĂ EXPERIENŢA DAILY.

Accesoriile vă ajută să vă personalizaţi locul de muncă şi să vă simţiţi în largul dumneavoastră 
în orice situaţie. Îmbunătăţiţi tehnologia Daily, confortul, siguranţa şi eficienţa cu gama 
completă de accesorii special concepute pentru IVECO.

1 - Noul sistem multimedia bazat pe Android 3 - Cameră spate  
cu conexiune Wi-Fi

2 - Suport pentru smartphone Qi

4 - Bulbar 6 - Huse pentru scaune şi covoraşe5 - Portbagaj superior platformă şi captuşeala 
spaţiului de încărcare
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