
NOVÝ SVET  
INTEGROVANÝCH SLUŽIEB  

A RIEŠENÍ
PRE NAŠICH ZÁKAZNÍKOV IVECO RADU WAY



IVECO SA ZAVÄZUJE K OCHRANE HODNOTY, 
VÝKONNOSTI A PRODUKTIVITY  
VÁŠHO VOZIDLA V PRIEBEHU ČASU.

IVECO ponúka integrované riešenie pre dopravu (pozostávajúce z vozidla a služieb),  
plne udržateľné a plne integrované do ekosystému. Kompletné popredajné riešenie 
(Aftermarket Solution) využíva digitalizáciu, automatizáciu a elektrifikáciu vozidla  
na predvídanie a plnenie vašich požiadaviek lepšie ako kedykoľvek predtým.

IVECO ON RIEŠENIA poskytujú služby šité na mieru vášmu vozidlu a vašej prevádzkovej 
misii. Môžete sa spoľahnúť na najvhodnejšiu údržbu vášho vozidla, vysoko výkonné náhradné 
diely a kvalifikovaných odborníkov, ktorí sú pripravení pomôcť vám kedykoľvek a kdekoľvek 
to potrebujete.

VAŠE PODNIKANIE  
SA NIKDY NEZASTAVÍ
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vytvorený spoločnosťou IVECO, aby vám pomohol 
zvýšiť konkurencieschopnosť, ziskovosť, udržateľnosť 
a ľahšiu správu vášho podnikania

Poskytuje flexibilnú ponuku, ktorú je možné 
prispôsobiť, aby vyhovovala vašim obchodným 
požiadavkám a misiám: od služieb konektivity  
pre posilnenie potenciálu vášho vozidla,  
po kompletnú sadu na mieru šitých popredajných 
riešení, ktoré budú po vašom boku v každom 
okamihu vašej cesty!

IVECO ON JE NOVÝ SVET  
INTEGROVANÝCH SLUŽIEB  
A RIEŠENÍ PRE DOPRAVU,
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JEDNOZNAČNÝ PRÍNOS 
NAŠIM ZÁKAZNÍKOM

SLUŽBY A RIEŠENIA  
NA KTORÉ SA MÔŽETE 
VŽDY SPOĽAHNÚŤ.

IVECO ON JE NA VAŠEJ STRANE, PRINÁŠA SKUTOČNÉ VÝHODY PRE VAŠE 
PODNIKANIE S VÝHODNOU PONUKOU SLUŽIEB, KTORÉ SI ZVOLÍTE.

FLEET (VOZOVÝ PARK) pre správu vášho vozového parku, monitorovanie spotreby 
paliva vozidiel a vodičov, rovnako ako plánovanie ich misii, optimalizovanie trás a odosielanie 
pokynov pre vodiča.

UPTIME (PREVÁDZKYSCHOPNOSŤ) aby sme udržali vaše vozidlo vždy v prevádzke, 
predvídali a vyhli se nepredvídateľným poruchám. Naša cestná asistencia bude vždy s vami.

CARE (STAROSTLIVOSŤ) kľud s vedomím, že se postaráme o vás, vášho vodiča a vaše 
vozidlo na ceste. Špecifické monitorovanie a zasielane správ o vozidle vám ponechá voľnosť, 
aby ste sa bez obáv mohli plne sústrediť na svoju prácu.

MAINTENANCE & REPAIR (ÚDRŽBA & OPRAVY) pre špecializovanú pomoc,  
ak si zvolíte z našej ponuky zmlúv vytvorených na mieru. 

PARTS (DIELY) pre skompletizovanie IVECO ON ponuky výberom originálnych náhradných 
dielov a príslušenstva IVECO.
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• FLEET MANAGEMENT  
(Riešenie pre správu vozového parku)

• IVECO WEB API (Aplikačné programovacie rozhranie)
• PROFESSIONAL FUEL ADVISING  

(Profesionálne palivové poradenstvo)
• PROFESSIONAL SAFE DRIVING REPORT 

(Profesionálna správa o bezpečnej jazde)

• IVECO TOP CARE (Top starostlivosť)
• VEHICLE MONITORING & REMOTE ASSISTANCE 

(Monitorovanie vozidla & Vzdialená asistencia)
• NON-STOP ASISTENCIA

• SMART REPORT (Chytrá správa)
• SAFE DRIVING REPORT (Správa o bezpečnej jazde)
• ZÁKAZNÍCKY PORTÁL IVECO ON

• ELEMENTS
• PAY PER USE (Platba za použitie)

• ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY
• NEXPRO BY IVECO
• DIELY IVECO REMAN
• RAD PRÍSLUŠENSTVA



Na palube vozidiel IVECO S-WAY  
sa nikdy nebudete cítiť sami. 
Pokročilé technológie vám umožnia 
pripojenie k vozidlu, ako aj komunikáciu 
so správcom vášho vozového parku alebo 
s asistenčnou službou v prípade potreby.

NOVÝ SPÔSOB  
PRIPOJENIA
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Najpokročilejšia konektivita v novom rade vozidiel IVECO WAY vám dáva plnú kontrolu nad 
vozidlom a umožňuje vám pracovať bez námahy a efektívne optimalizáciou prevádzkovej doby 
vozidla, spotreby paliva a celkových nákladov na vlastníctvo (TCO). 

IVECO Driving Style Evaluation (DSE = Hodnotenie Štýlu Jazdy) vám umožňuje 
vyhodnotiť hlavné výkonnostné parametre vozidla a vodiča a dosiahnuť zníženie spotreby paliva 
a Celkových Nákladov na Vlastníctvo vozidla (TCO) až o 4%.

Objavte svet nových služieb, ktoré prichádzajú s novými vozidlami IVECO radu WAY! 

UŠETRITE PENIAZE, ZLEPŠITE VAŠU VÝKONNOSŤ a ZJEDNODUŠTE SI PRÁCU 
výberom našej konektivity a výberom riešení, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim požiadavkám.

ZISTITE VIAC O OBCHODNÝCH BALÍČKOCH, Z KTORÝCH SI MÔŽETE VYBRAŤ 
SVOJE SLUŽBY. KLASTRE VÁM POMÔŽU POROZUMIEŤ, KTORÉ VÝHODY ZÍSKATE 
KAŽDOU JEDNOTLIVOU SLUŽBOU.

NOVÝ SVET  
KONEKTIVITY

Tento balíček je vždy súčasťou všetkých IVECO vozidiel radu WAY s telematickým boxom.

Poskytuje informácie o vašom vozidle a štýle jazdy vodiča prostredníctvom  
nasledujúcich služieb

• SMART REPORT (CHYTRÁ SPRÁVA)
• SAFE DRIVING REPORT (SPRÁVA O BEZPEČNEJ JAZDE) 
• IVECO ON ZÁKAZNÍCKY PORTÁL (vrátane mobilnej APP)
• VEHICLE MONITORING & REMOTE ASSISTANCE (MONITOROVANIE  

VOZIDLA & VZDIALENÁ ASISTENCIA)
• APLIKÁCIA EASY WAY

S M A R T  P A C K  ( C H Y T R Ý  B A L Í Č E K )
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Premium balíček okrem poskytovania informácií o vašom vozidle, zaručuje plnú kontrolu nad 
prijatými údajmi tým, že vás kontaktuje s odborníkmi spoločnosti IVECO, ktorí vám poradia,  
ako ich najlepšie vyhodnotiť a použiť.

Môžete si vybrať modulárne možnosti, ktoré chcete pridať do svojho balíčku služieb:

• FLEET MANAGEMENT (RIEŠENIE PRE SPRÁVU VOZOVÉHO PARKU)
• IVECO WEB API (APLIKAČNÉ PROGRAMOVACIE ROZHRANIE)
• PROFESSIONAL FUEL ADVISING (PROFESIONÁLNE PALIVOVÉ PORADENSTVO)
• IVECO TOP CARE (TOP STAROSTLIVOSŤ)
• FLEXIBLE MAINTENANCE (FLEXIBILNÁ ÚDRŽBA)
• PROFESSIONAL SAFE DRIVING REPORT (PROFESIONÁLNA SPRÁVA  

O BEZPEČNEJ JAZDE)

P R E M I U M  P A C K  ( P R É M I U M  B A L Í Č E K )
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KOMPLEXNÉ MONITOROVANIE VOZIDLA NA ZÁKLADE 
INFORMÁCII POSKYTNUTÝCH SÚBOROM SLUŽIEB. 

SMART REPORT (CHYTRÁ SPRÁVA)

Palubný systém hodnotenia štýlu jazdy vodiča (DSE) generuje týždenné správy,  
ktoré sú automaticky odosielané správcovi vozového parku, aby poskytli:
• Údaje o spotrebe paliva, výkonnosti vozidla a štýle jazdy vodiča pomocou algoritmu DSE 
• Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (ak je vo výbave vozidla)
• Tipy k zlepšeniu štýlu jazdy z hľadiska spotreby paliva a optimalizácie vozidla

Je možné zobraziť celkové výsledky celého vozového parku, ako aj podrobnosti o každom 
jednotlivom vozidle, aby ste lepšie porozumeli ako znížiť spotrebu paliva.

S M A R T  P A C K
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SAFE DRIVING REPORT (SPRÁVA O BEZPEČNEJ JAZDE)

Spolu so Smart Report, obdržíte túto novú správu, ktorá vám umožní merať vašu 
bezpečnosť vo vozidle. Správa o bezpečnej jazde je vytvorená výhradne pre vás a je zdarma. 
Vďaka vyhodnoteniu štýlu jazdy vám poskytneme parametre, ktoré vám pomôžu byť na 
ceste opatrnejší a bezpečnejší!
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ZÁKAZNÍCKY PORTÁL IVECO ON (VRÁTANE APLIKÁCIE) 

Prostredníctvom zákazníckeho portálu IVECO ON môže správca vozového parku (Fleet 
Manager) monitorovať spotrebu paliva vozidiel a štýl jazdy vodičov za účelom optimalizácie 
výkonnosti vozového parku. 
Množstvo funkcii, ktoré pomáhajú čo najlepšie využívať údaje:
• Dynamické monitorovanie
• Historické údaje na porovnanie
• Vyhradené návody
• Stiahnuteľné detaily o vozidle/ vodičovi
• Zákaznícke prehľady monitoroanej spotreby paliva vozového parku
• Vyhradené mapy vozidla na kontrolu vykonaných misii
V časti Marketplace sa dozviete, ktoré ďalšie služby sú pre vás k dispozícii.
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IVECO ON APP (APLIKÁCIA)

Dostupná na Google Play a App Store, poskytuje prostredníctvom mobilného telefónu  
Správcovi vozového parku a vodičom ďalšie informácie, ako napríklad:
• DSE skóre a porovnanie
• Vývoj spotreby paliva a porovnanie
• CO2 emisie
• Vývoj priemernej Celkovej Hmotnosti Súpravy vozidla (GCW)
• Vývoj priemernej prejdenej vzdialenosti
• Skóre obťažnosti misie

Sekcia hodnotenia vodičov ukazuje poradie vodičov a uvádza najlepších, priemerných  
a najhorších vodičov vo vozovom parku. 
Motivuje vodičov, aby boli najlepší!
K dispozícii je aj akční plán pre najhorších vodičov, ktorý im pomôže zlepšiť celkové skóre.

VODIČ,
zistite, ako zlepšiť svoj štýl jazdy a 
poraziť svojich kolegov!

SPRÁVCA VOZOVÉHO PARKU,
zistite, ktorý vodič môže zlepšiť 
spotrebu paliva a využitie 
vozidla,
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VEHICLE MONITORING & REMOTE ASSISTANCE  
(MONITOROVANIE VOZIDLA A VZDIALENÁ ASISTENCIA)

IVECO konektivita pomôže maximalizovať prevádzkyschopnosť a produktivitu vášho 
vozidla prostredníctvom proaktívneho prístupu s nástrojom služby vzdialenej pomoci (RAS)  
pre vzdialenú diagnostiku, teleservis a aktualizáciu softvéru pomocou bezdrôtového 
pripojenia (OTA).
Vzdialeným monitorovaním vozidla vám pomôžeme získať viac času na ceste. Ak sa objaví 
upozornenie ohľadne komponentu vozidla, obdržíme upozornenie na chybový kód a 
kontaktujeme vás, aby sme vám poradili pri naplánovaní zastávky v servise pre nevyhnutný 
servisný zásah.



17



18

EASY WAY APP 

Pripojte v kabíne svoje mobilné zariadenie k novému informačno-zábavnému systému, aby ste 
pri vedení vozidla mohli plne a bezpečne využívať všetky jeho funkcie.
Stiahnite si aplikáciu IVECO ON EASY WAY z Google Play alebo z App Store  
a vychutnajte si zážitok v úplne novej kabíne. 

Funkcie kabíny Pomoc pri jazdeIVECO  
Non-Stop Asistencia

Služba vzdialenej 
pomoci (RAS)

��������
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FUNKCIE KABÍNY 
Nová aplikácia, ktorá má vodičom uľahčiť život, umožňuje ovládať funkcie kabíny priamo zo 
smart telefónu a umožňuje:
• Uzavrieť dvere alebo okná jednoduchým kliknutím
• Zapnúť/vypnúť svetlá a hudbu počas odpočinku 
• Regulovať teplotu v kabíne ovládaním alebo programovaním systému klimatizácie  

a kúrenia z aplikácie v telelefóne.

IVECO NON-STOP ASISTENCIA 
So svojim zariadením môžete v prípade poruchy aktivovať službu IVECO Non-Stop 
Asistencie. Prostredníctvom funkcie geolokácie operátor zistí, kde sa nachádzate.

POMOC PRI JAZDE
Po každej jazde máte prístup k údajom z DSE o štýle jazdy, ktoré vám pomôžu znížiť 
spotrebu paliva a zlepšiť váš štýl bezpečnej jazdy. 

SLUŽBA VZDIALENEJ POMOCI (RAS)
O pomoc na diaľku môžete požiadať počas jedenej z vašich zastávok alebo v prípade 
problémov s vozidlom. Spoločnosť IVECO alebo Servisná Sieť môže diagnostikovať vozidlo na 
diaľku. Identifikujeme nutné aktualizácie elektronických systémov a vykonáme ich bezdrôtovým 
pripojením (OTA).
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Vďaka konektivite a upozorneniam na poruchy, 
IVECO môže monitorovaním vozidla predchádzať 
nepredvídaným zastávkam.

IVECO CENTRÁLA, TURIN

KONTROLNÁ 
MIESTNOSŤ
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OKREM ZÁKLADNÝCH INFORMÁCII O VAŠOM VOZIDLE, VYUŽITE AJ 
PORADENSTVO ODBORNÍKOV IVECO, KTORÍ VÁM PORADIA, AKO 
VYLEPŠIT VÝKONNOSŤ A EFEKTIVITU VOZIDEL. SLUŽBY PRÉMIOVÉHO 
BALÍČKU ZJEDNODUŠIA VAŠU PRÁCU!

FLEET MANAGEMENT  
(RIEŠENIE PRE SPRÁVU VOZOVÉHO PARKU)

Môžete si zakúpiť ďalšie modulárne služby výberom z ponuky od dvoch rôznych partnerov, aby ste mohli 
váš vozový park spravovať jednoduchšie a efektívnejšie. Pomôže vám monitorovať spotrebu paliva vodiča 
a vašich vozidiel a rovnako aj plánovať ich misie, optimalizovať trasy a odosielať pokyny pre vodičov. 

Efektívnejšie plánovanie zákazníckych misii; Optimalizácia trás vodičov. 
K dispozícii len pro modely MY2019.

Balíčky Verizon služieb, predstavené spolu s novým radom IVECO WAY vozidiel, ponúkajú ponuku špecializovaných služieb 
správy vozového parku na mieru vašim požiadavkám. Okrem funkcií uvedených v tabuľke, ponúka Verizon aj predpredajnú 
a popredajnú podporu, ktorá sa líši v závislosti od trhu tak, aby zodpovedala miestnym potrebám.

OBSAH/
BALÍČKY SLUŽIEB

FLEET 
ESSENTIAL 

FLEET 
ENHANCED

REMOTE FLEET 
MANAGEMENT 

STANDARD

URČOVANIE POLOHY  
A GEOFENCING

_

SPOTREBA PALIVA 
& HODNOTIACE TABUĽKY

_

PREVÁDZKOVÝ STAV VOZIDLA _

JAZDNÉ HODINY VODIČA _

STIAHNUTIE ÚDAJOV Z 
TACHOGRAFU NA DIAĽKU

_ _

ÚDAJE DOSTUPNÉ CEZ WEBOVÉ 
SLUŽBY

_ _

ÚDAJE PODĽA BALÍČKU RFMS 
STANDART

_ _

Voľba ZÁKLADNÁ SPRÁVA ZÁKAZIEK _

* ZÁKLADNÁ SPRÁVA ZÁKAZIEK

• Sledovanie zakázok
• Riadenie zakázok
• Správa formulárov
• Tabuľky produktivity

• Porovnanie plán vs.
skutočnosť

• Mobilná aplikácia pre 
zakázky

• Formuláre v mobilnej 
aplikácii

• Obojsmerná komunikácia 
formou správ

P R E M I U M  P A C K 
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Balíčky Astrata služieb, uvedené v 2016, sú taktiež k dispozícii pre novú radu vozidiel IVECO WAY.

Balíčky ponúkané oboma partnermi prinášajú cenné funkcie a výhody, ktoré vám 
pomôžu jednoducho a efektívne spravovať váš vozový park:

OBSAH/
BALÍČKY SLUŽIEB BRONZOVÝ STRIEBORNÝ ZLATÝ

URČOVANIE POLOHY A 
GEOFENCING

REPORTY O SPOTREBE PALIVA & 
HODNOTENIE VODIČOV 

DOBA JAZDY A ODPOČINKU

OBCHOD S APLIKÁCIAMI _

PLÁNOVANIE / RIADENIE 
OBJEDNÁVOK

_ _

ÚDAJE CEZ WEBOVÉ SLUŽBY _ _

PREVÁDZKOVÝ STAV VOZIDLA _

HODNOTENIE ŠTÝLU JAZDY A 
ČASTEJŠIE URČOVANIE POLOHY

_

STIAHNUTIE ÚDAJOV Z 
TACHOGRAFU NA DIAĽKU OPT

VÝHODY SPRÁVY VOZOVÉHO PARKU

• Zlepšenie viditeľnosti vozidla s 
geolokačnou inteligenciou

• Zvýšenie možností správy vozového 
parku prostredníctvom údajov o 
pracovných dňoch vodiča (čas prestojov, 
stav paliva, stav batérii…) 

• Zvýšenie informovanosti o činnostiach 
vodiča (napr. odpočinok a čas jazdy)  
a vzdialeným sťahovaním údajov  
z tachografu

• Príjem pokročilých správ,  
monitorovanie celého vozového  
parku a všetkých vodičov

• Spojenie s vašim tímom
• Tipy odborníkov, ako zlepšiť  

výkonnosť vášho vozového parku  
a bezpečnosť vodičov

Monitorovanie vozidiel, vodičov a objednávok; Distribúcia objednávok. 
K dispozícii pre modely MY2016 & MY2019.



IVECO WEB API  
(APLIKAČNÉ PROGRAMOVACIE ROZHRANIE)

Táto služba je určená zákazníkom, ktorí si chcú vytvoriť vlastné zostavy a reporty pomocou 
oficiálnych údajov z vozidla IVECO. Umožňuje flexibilnú integráciu údajov do vlastných 
systémov zákazníka a uľahčuje správu údajov generovaných spoločnosťou IVECO spolu s údajmi 
vozidiel iných značiek v jednotnom systéme. Microsoft ukladá údaje z vozidiel IVECO denne v 
reálnom čase na cloud, ktorý zoskupuje informácie pre každého zákazníka a následne sú tieto 
sprístupnené v systémoch zákazníka.

PROFESSIONAL FUEL ADVISING  
(PROFESIONÁLNE PALIVOVÉ PORADENSTVO)

IVECO TCO Poradca vás bude štvrťročne kontaktovať, aby vám poskytol osobnú 
konzultáciu a rady, ako znížiť spotrebu paliva na základe analýzy technických parametrov, 
ktoré majú najväčší vplyv na spotrebu paliva, ako je tlak v pneumatikách, štýl jazdy vodiča 
(DSE, voľnobeh, rýchlosť, tempomat), poruchy na vozidle alebo prípadne na návese/prívese.
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IVECO TOP CARE (TOP STAROSTLIVOSŤ)

IVECO vám poskytuje prémiové riešenie starostlivosti ako o prémiového zákazníka, ktoré 
vám dá podporu na opravu vášho vozidla do 6 hodín.
Dáme vám prioritu, ktorú si zaslúžite, a podľa potreby vykonávame interné eskalácie 
(napríklad, ak je požadovaný náhradný diel alebo extra diagnostická podpora).
TCO poradcovia pre konektivitu vás budú informovať o priebehu opravy, aby ste mohli 
zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť svoj plán prepravy.
V prípade, že oprava potrvá dlhšie, ponúkame vám ďalšie služby, ktoré vám pomôžu, kým 
čakáte na konečné vyriešenie.

FLEXIBLE MAINTENANCE (FLEXIBILNÁ ÚDRŽBA)

S cieľom neustále maximalizovať váš interval údržby udržujeme vaše vozidlo a komponenty 
pod kontrolou, aby sme mohli na mieru prispôsobiť flexibilný a personalizovaný plán údržby 
vašej prevádzke. Plán založený na skutočnom používaní vozidla s nasledujúcimi výhodami:
• Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) zmenou neplánovaných zastávok na vopred plánované
• Zníženie počtu neplánovaných zastávok v dôsledku odchýlok správania sa vozidla od jeho 

teoretického používania
• Maximalizujte životnosť monitorovaných komponentov na základe skutočného použitia vozidla
• Umožnite dealerom vopred naplánovať údržbu vášho vozidla na základe skutočnej zostatkovej 

životnosti monitorovaných komponentov
Vyskúšajte novú službu Flexibilnej údržby: je súčasťou balíčkov Elements!

PROFESSIONAL SAFE DRIVING REPORT  
(PROFESIONÁLNA SPRÁVA O BEZPEČNEJ JAZDE)

S cieľom umožniť správcovi vozového parku byť si vedomý všetkých rizikových faktorov, 
ponúkame exkluzívnu Profesionálnu správu o bezpečnej jazde, ktorá upozorňuje aj na porušenie 
pravidiel cestnej premávky alebo nerealizovanie bezpečnostných prestávok. (na odpočinok).  
Za účelom konzultácie prijatých údajov budete kontaktovaný našim TCO Poradcom.



Záväzkom spoločnosti IVECO je chrániť hodnotu, 
výkonnosť a produktivitu vášho vozidla  
v priebehu času.

IVECO SERVIS
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- Údržba
- Mazanie
- Výmena oleja a kvapalín podľa príručky  

pre údržbu a opravu

ÚDRŽBA

- Komponenty, ktoré nie sú pokryté  
vrámci elementu pohonného  
reťazca napr. Elektrický Systém

MIMO POHONNÝ REŤAZEC

- Motor
- Vstrekovanie paliva
- Prevodovka
- Kardanový hriadeľ a hnacie nápravy

POHONNÝ REŤAZEC 

- Spojka
- Brzdové doštičky
- Brzdové kotúče
- Brzdové bubny
- Brzdové obloženie pre brzdové bubny

OPOTREBENIE

28

Vyberte si svoju Zmluvu o plánovanej údržbe a opravách alebo rozšírenú záruku, 
kombináciou hlavných Elements (prvkov), ktoré tvoria ponuku (Údržba, Pohonný reťazec, 
Mimo pohonný reťazec, Opotrebenie) a ktoré dokonale vyhovujú vášmu podnikaniu.

SLUŽBY NA MIERU
ELEMENTS je špecializovaná, vysoko kvalitná služba, ktorej 
cieľom je zabezpečiť dlhu životnosť každého vozidla vo 
všetkých sektoroch. Nakombinujte si „Elements“, ktoré 
najlepšie vyhovujú vašim potrebám tak, že si vytvoríte 
vlastný balíček služieb na mieru!

SERVISNÉ RIEŠENIA
Výberom značky IVECO ste sa rozhodli pre kvalitu: So spoločnosťou IVECO máte istotu, že 
sa môžete spoľahnúť na najlepšiu údržbu, vysoko výkonné diely a skúsených kvalifikovaných 
odborníkov, ktorí sú pripravení vám pomôcť kedykoľvek a kdekoľvek potrebujete. A vy sa 
môžete slobodne a v kľude venovať svojej práci.

ELEMENTS: PRISPÔSOBITEĽNÉ 
BALÍČKY SLUŽIEB
S cieľom ponúknuť zákazníkom zo všetkého to najlepšie, IVECO vytvorilo ELEMENTS: 
široký sortiment servisných balíčkov služieb šitých na mieru, vďaka ktorým má vaše vozidlo 
zostať prevádzkyschopné na ceste s minimálnymi prerušeniami na údržbu a opravy.



ROZŠÍRENÁ ZÁRUKA

POHONNÝ 
REŤAZEC

MIMO POHONNÝ 
REŤAZEC

ZMLUVY NA PLÁNOVANÚ ÚDRŽBU A OPRAVU (M&R)

ÚDRŽBA POHONNÝ REŤAZEC
MIMO POHONNÝ 

REŤAZEC
OPOTREBENIE

   Vyskúšajte flexibilnú údržbu, aby ste s nami maximalizovali svoj interval údržby.

TABUĽKA NIŽŠIE SUMARIZUJE VŠETKY MOŽNÉ KOMBINÁCIE:

OBRÁŤTE SA NA SVOJHO MIESTNEHO OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU A VYBERTE  
SI IDEÁLNU ZMLUVU NA MIERU, KTORÁ VYHOVUJE VÁŠMU PODNIKANIU.

29
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NON-STOP ASISTENCIA
VŽDY PRIPRAVENÍ VÁM POMÔCŤ,  
BEZ OHĽADU NA TO KDE STE.

V pripade poruchy vozidla sa možno  
s IVECO NON-STOP Asistenciou spojiť tromi spôsobmi:

• Jednoducho telefonicky (0800.18.82.80)
• Pomocou palubného informačno-zábavného systému vo vozidle: stačí jediné kliknutie na 

dotykovú obrazovku, aby ste mohli automaticky kontaktovať IVECO Non-Stop Asistenciu
• Pomocou mobilnej aplikácie IVECO Non-Stop: stačí kliknúť a zákaznícke centrum sa postará  

o vašu požiadavku, aktivuje najbližšiu dielňu a zariadi opravu vášho vozidla.

Aplikáciu IVECO Non-Stop možno použiť aj pre objednanie opravy vášho 
vozidla vopred, nielen v naliehavom prípade. Môžete si zvoliť čas a miesto 
(podľa aktuálnej polohy, dielne alebo konkrétnej adresy) a aplikácia vám zašle  
potvrdenie rezervácie.

KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE NEPRETRŽITEJ ASISTENČNEJ SLUŽBY

Naši operátori vám odpovedia za menej ako 20 sekúnd v 24 rôznych jazykoch v 36 európskych 
krajinách, aktiváciou asistenčného centra IVECO najbližšie k vášmu aktuálnemu miestu, poskytneme 
rýchle informácie a efektívne riešenie.

• Priemerný čas príchodu na miesto poruchy je menej ako 60 minút
• 75% oprav sa uskutočni na ceste
• 85% oprav je ukončených za menej ako 24 hodin

Operátor non-stop asistenčnej linky (ANS) vás bude priebežne informovať o čase príjazdu k vozidlu 
a čase opravy vášho vozidla!
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VŽDY PO VAŠOM BOKU
NAŠI TECHNICI, VAŠI PARTNERI.

Technici IVECO sú vždy pripravení postarať sa o vaše vozidlo s bezkonkurenčnými 
schopnosťami a skúsenosťami, ktoré získali pri každodennej práci s vozidlami IVECO. Skôr 
ako ktokoľvek iný sa dostanú k jadru problému a pomôžu vám ušetriť čas a peniaze.

Používajú rovnaké diagnostické nástroje 
IVECO ako tie, ktoré sa používajú na 
testovanie vozidiel. Vďaka Teleservisu, 
diagnostickému nástroju E.A.S.Y. a jeho 
príslušenstvu, možno operácie vzdialenej 
pomoci vykonávať absolútne efektívne.
Len IVECO technici a odborníci sa môžu 
riadne starať o vozidlo, ktoré používate 
pre prácu - ako skutoční partneri vášho 
podnikania.
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SERVISNÁ SIEŤ
ROZHODNUTIE PRE IVECO, ZNAMENÁ ZVOLIŤ SI KVALITU!

Nech sa nachádzate kdekoľvek, nikdy nebudete ďaleko od servisu IVECO alebo 
autorizovaného opravcu.
Vďaka rozsiahlej sieti viac ako 2 000 servisných miest v Európe s plne vyškolenými technikmi 
a odborníkmi na diagnostiku je spoločnosť IVECO vždy pripravená vám pomôcť a vyriešiť 
všetky problémy, s ktorými sa môžete stretnúť, nech ste kdekoľvek a kedykoľvek nás budete 
potrebovať.
Európska výkonnosť: 90% opráv sa vykoná za menej ako 24 hodín.

IVECO TRUCK STATION
Môžete se spoľahnúť na viac ako 
250 STREDÍSK PRE NÁKLADNÉ 
VOZIDLÁ. Tieto centrá sa 
nachádzajú pozdĺž hlavných 
európskych dopravných trás. IVECO 
TRUCK STATION sú servisné miesta 
spoločnosti IVECO, ktoré poskytujú 
najvyššiu úroveň servisných služieb 
a podpory pre ťažké vozidlá, a to 
všetko pod jednou strechou. Sú 
určené na to, aby sa vaše vozidlo a 
vaše podnikanie dostali späť na cestu 
v čo najkratšom čase.

KAŽDÉ STREDISKO PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ VÁM MÔŽE PONÚKNUŤ 
PRVOTRIEDNY SERVIS *
• Opravy špičkovej kvality: Skúsený personál IVECO vybavený tými najpokročilejšími 

diagnostickými nástrojmi
• Najlepší personál: Najlepšie tímy pre predaj a popredajné služby pre ťažké nákladné vozidlá
• Predĺžená otváracia doba: Vždy k dispozícii
• Dostupnosť: Nachádzajú sa pozdĺž hlavných dopravných trás ťažkých nákladných vozidiel, 

po ktorých jazdí väčšina zákazníkov
• Dostupnosť náhradných dielov: Vďaka konkrétnym plánom je zabezpečená správna 

dostupnosť náhradných dielov na správnych miestach
• Priorita: Priorita pre technickú podporu
• Doplnkové služby: Pneumatiky, umývanie nákladných vozidiel, zmluvné hotely a oveľa viac
* Služby sa môžu líšiť v závislosti od polohy. Skontrolujte dostupné služby pre vašu oblasť.



POKROČILÁ LOGISTIKA  
NÁHRADNÝCH DIELOV
DOSTUPNOSŤ A TECHNOLÓGIE ZNIŽUJÚ PRESTOJE.

IVECO vie, aké je dôležité minimalizovať prestoje vozidiel a čo najskôr ich dostať do 
funkčného stavu. Motivujúc sa spokojnosťou zákazníkov, IVECO kontinuálne investuje 
do rastúcej siete skladov náhradných dielov a príslušných logistických služieb. Snažíme sa 
dostať sa k vám s tým správnym náhradným dielom, na správne miesto, v správnom čase 
s rýchlym a efektívnym reťazcom zákazníckych služieb. IVECO vyhradilo aj tím s viac ako  
150 pracovníkmi po celej Európe, pre riešenie urgentných prípadov dodávky náhradných 
dielov pre „nepojazdné“ vozidlá. Vehicle Off Road (VOR).

• 6 SKLADOV V EURÓPE 
• 330.000 M2

• SPRAVOVANIE 400.000 NÁHRADNÝCH DIELOV
• VIAC AKO 10 MILIÓNOV SPRACOVANÝCH OBJEDNÁVOK ZA ROK
• DODÁVKY DIELOV VO DNE I V NOCI 24/7

LOGISTICKÁ SIEŤ NÁHRADNÝCH DIELOV 
IVECO: PRISPÔSOBENÁ VAŠIM CESTÁM

DAVENTRY

LANGENAU
TRAPPES

TURIN

MADRID
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ZIELONA GÓRA
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Spoločnosť IVECO zaručuje, že výrobky a 
dodávatelia spĺňajú štandard kvality z hľadiska 
surovín a výrobných procesov v celom 
dodávateľskom reťazci náhradných dielov.

IVECO PARTS
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RIEŠENIE 
NÁHRADNÝCH DIELOV
Spoločnosť IVECO dopĺňa svoju ponuku popredajných služieb o široký výber náhradných 
dielov a príslušenstva. Zistite viac na nasledujúcich stranách!

ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY
ZVÝŠTE SVOJU PRODUKTIVITU.

PREŠO SI ZVOLIŤ ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY IVECO? 
Účinný brzdový systém, maximálna stabilita na ceste, dobrá viditeľnosť vo dne aj v noci, 
efektívna filtrácia vzduchu a tekutín - všetky tieto prvky sú nevyhnutné pre udržanie 
hodnoty vášho vozidla IVECO v priebehu času, ochrana pred neplánovanými prestojmi, 
zaistenie bezpečnosti pre ľudí a tovaru. Originálne náhradné diely IVECO v kombinácii  
s profesionálnymi zručnosťami technikov IVECO, sú vaši najväčší spojenci pre produktivitu 
vášho podnikania.

ČÍM SA VYZNAČUJÚ ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY? 
• Kvalita a spoľahlivosť certifikovaná spoločnosťou IVECO
• Záruka až 36 mesiacov * bez obmedzenia počtu kilometrov
• Dodanie do 24 hodín akéhokoľvek náhradného dielu
• Dostupnosť náhradných dielov až 10 rokov po ukončení výroby vozidla
• Exkluzívny dizajn šitý na mieru vozidlám IVECO
* Záručné podmienky sa môžu líšiť v závislosti od krajiny
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REMAN NÁHRADNÉ DIELY 
KVALITA BEZ POCHYBNOSTÍ, PREVÁDZKYSCHOPNOSŤ BEZ PLYTVANIA.

IVECO pracuje na neustálom zlepšovaní, aby bolo o krok pred konkurenciou. Pri našom 
procese renovácie, sú použité diely preskúmané, renovované a otestované podľa špecifikácií 
pre pôvodný výkon využitím najnovšej technológie, prísnych smerníc pre obnovu, 
pokrokových výrobných systémov a prísnej kontroly kvality. Systém zabezpečenia kvality 
zahrnutý v celom procese a ktorý je rovnaký ako pri nových dieloch zaručuje, že produkty 
IVECO Reman poskytujú zákazníkom naozajstný pokoj mysle a ohľaduplnosť voči životnému 
prostrediu.

RÝCHLO SA ROZŠIRUJÚCA PONUKA

POUŽITÉ OPRAVA
VÝKMENNÝ 

SYSTÉM 
REMAN

KOMPLETNÁ DEMONTÁŽ  
A MONTÁŽ NIE NIE ÁNO

100% KONTROLA - ZAVEDENÉ 
NOVÉ DIELY NIE NIE ÁNO

SYSTEMATICKÉ TESTOVANIE NA 
SKÚŠOBNOM PRÍSTROJI (100%) NIE NIE ÁNO

ZODPOVEDNOSŤ VOČI 
ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU ÁNO ÁNO ÁNO

VIAC AKO OPRAVA

  Áno      x Nie

REMAN NÁHRADNÉ DIELY

V kľude sa venujte svojej práci
2-roky záruka 

CHCETE VEDIEŤ VIAC? 
NAČÍTAJE QR KÓD!

EXHAUST SYSTEM DRIVELINE ENGINE BRAKES
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NEXPRO BY IVECO
NECHAJTE STARŠIE VOZIDLÁ PRACOVAŤ ČO NAJLEPŠIE.

NEXPRO by IVECO je certifikovaný sortiment náhradných dielov z druhovýroby určený 
pre IVECO vozidlá, ktoré exkluzívne distribuuje autorizovaná sieť IVECO pre údržbu  
a opravu starších vozidiel IVECO. Diely NEXPRO by IVECO zabezpečujú vysokú spoľahlivosť 
vášho vozidla IVECO v druhej časti jeho životného cyklu za konkurencie schopnú cenu 
 a s výhodami štandardných záručných podmienok pre náhradné diely IVECO. 

S dôverou zverte svoje staršie vozidlo spoločnosti IVECO.  
S dielmi NEXPRO by IVECO si môžete byť istí:

• Jedinečným know-how spoločnosti IVECO
• Plného súladu s európskymi predpismi a štandardmi
• Konkurenčné ceny
• Bezkonkurenčná odbornosť technikov IVECO
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RAD PRÍSLUŠENSTVA
UPRAVTE SI SVOJE VOZIDLO A ZVÝŠITE JEHO HODNOTU.

IVECO vytvorilo kompletný rad príslušenstva špeciálne prispôsobeného vášmu vozidlu, 
vašim úlohám a vášmu vkusu. Môžete si teda upraviť vaše vozidlo podľa svojich potrieb, aby 
bolo ešte bezpečnejšie, pohodlnejšie a modernejšie z hľadiska použitých technológii.

PERSONALIZÁCIA A VÝKONNOSŤ
Mimoriadne rozsiahly rad EXTERNÉHO príslušenstva vám 
umožňuje personalizovať vaše vozidlo, zlepšiť výkonnosť  
a znížiť spotrebu paliva, a to vďaka kombinácii technológie  
a dizajnu, ktoré zaručujú maximálnu účinnosť.

ELEGANCIA A PRESTÍŽ
Také sú vlastnosti VNÚTORNÉHO príslušenstva, 
navrhnuté tak, aby vybavili vaše vozidlo jedinečným  
a prekvapujúcim spôsobom. Vďaka širokému sortimentu 
ponúkaných produktov sú aj tie najdlhšie cesty  
a najnáročnejšie úlohy príjemnejšie.

BEZPEČNOSŤ JE NADOVŠETKO
Preto ponúka rad príslušenstva BEZPEČNOSŤ (SAFETY)
všetky riešenia potrebné na to, aby ste mohli čeliť 
nepredvídaným udalostiam s úplne pokojnou mysľou. 
Vítaná pomoc pre vaše podnikanie

SPÔSOB ŽIVOTA
Príslušenstvo radu KOMFORT (COMFORT) vám 
môže spríjemniť čas oddychu. Pretože byť v kabíne 
neznamená len byť za volantom. Starostlivosť o detaily.

VŽDY NA ČELE POKROKU
Rad príslušenstva HI-TECH vám umožňuje čerpať výhody  
z najnovšieho vývoja v oblasti technológií a infozábavy. 
Široká škála možností s jediným cieľom: zjednodušiť  
vám prácu.
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