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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),  
ktoré môže byť personalizované s cieľom predvídať a splniť vaše požiadavky lepšie ako 
kedykoľvek predtým.

IVECO ON Riešenia poskytujú celý rad služieb šitých na mieru vášmu vozidlu  
a vašej misii. Môžete sa spoľahnúť na nové služby konektivity, najlepšiu údržbu, 
vysokokvalitné náhradné diely a kvalifikovaných odborníkov pripravených vám pomôcť 
kdekoľvek a kedykoľvek. A vy sa môžete slobodne a v pokoji venovať svojej práci.

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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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.

JEDNOZNAČNÝ PRÍNOS 
NAŠIM ZÁKAZNÍKOM

SLUŽBY A RIEŠENIA  
NA KTORÉ SA MÔŽETE 
VŽDY SPOĽAHNÚŤ.

• FLEET MANAGEMENT  
(Riešenie pre správu vozového parku)

• IVECO WEB API (Aplikačné programovacie rozhranie)

• 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



Viac času v prevádzke s proaktívnou diagnostikou. 
Optimalizovaná účinnosť s monitorovaním stavu 
vozidla a hodnotenie jazdného štýlu. 

ROZŠÍRENÁ  
KONEKTIVITA  
A SLUŽBY
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Najpokročilejšia konektivita vozidla Daily vám dáva plnú kontrolu nad vozidlom a umožňuje 
vám pracovať bez námahy a efektívne, vďaka optimalizácii doby prevádzkyschopnosti vozidla, 
spotreby paliva a celkových nákladov na vlastníctvo (TCO).

IVECO Driving Style Evaluation (DSE) (Hodnotenie Jazdného štýlu) umožňuje hodnotiť 
hlavné výkonnostné parametre vozidla a vodiča a znížiť náklady na údržbu až o 10%.

Objavte svet nových služieb, ktoré prichádzajú s telematickým boxom pre konektivitu vo  
vozidle Daily! 

Konektivita s nami a výber z dvoch riešení ktoré ponúkame, vám umožní UŠETRIŤ PENIAZE, 
ZLEPŠÍŤ VÝKONNOSŤ A ZJEDNODUŠIŤ VAŠU PRÁCU. Prvý voliteľný balíček, ktorý 
je vždy súčasťou vozidla Daily s telematickým boxom, vám poskytuje informácie o vašom vozidle 
a jazdnom štýle vodiča prostredníctvom nasledujúcich nástrojov:

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

Naviac okrem informácii o vašom vozidle vám balíček Premium Pack umožňuje doplniť 
služby o modulárne a integrované služby, ktoré vám zjednodušia prácu pri správe vozového 
parku a vaše vozidlo tak bude ešte viac pod kontrolou!

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

• FLEET MANAGEMENT (RIEŠENIE PRE SPRÁVU VOZOVÉHO PARKU)
• IVECO WEB API (APLIKAČNÉ PROGRAMOVACIE ROZHRANIE)
• PAY PER USE (PLATBA ZA POUŽITIE)

Tento balíček je vždy súčasťou všetkých IVECO vozidiel DAILY vybavených 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

S M A R T  P A C K  ( C H Y T R Ý  B A L Í Č E K ) 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 MONITOROVÁNIE VOZIDIEL NA ZÁKLADE 
INFORMÁCII POSKYTNUTÝCH SADOU NÁSTROJOV.

SMART REPORT 

IVECO ON Zákaznícky portál vydáva mesačne správy, ktoré sú automaticky zasielané 
Správcovi vozového parku a poskytujú:
• Údaje o spotrebe paliva, výkonnosti vozidla a štýle jazdy vodiča pomocou algoritmu DSE
• Monitorovanie profilu misie
• Tipy k zlepšeniu štýlu jazdy z hľadiska spotreby paliva a optimalizácie vozidla

Je možné zobraziť jednak celkové výsledky celého vozového parku, ako aj podrobnosti o každom 
vozidle, aby ste lepšie porozumeli tomu, ako optimalizovať efektívnosť a znížiť spotrebu paliva.

S M A R T  P A C K

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) 

Pomocou IVECO ON Zákazníckeho Portálu môžu zákazníci monitorovať spotrebu paliva 
vozidla a jazdný štýl vodiča za účelom optimalizácie výkonnosti vozového parku.
Množstvo funkcii, ktoré pomáhajú čo najlepšie využívať údaje:
• Dinamické 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.

IVECO ON APP (APLIKÁCIA)

Na Google Play a App Store sú k dispozícii aplikácie na stiahnutie, ktoré poskytujú správcovi 
vozového parku a vodičom ďalšie informácie, ako napríklad:
• DSE skóre a porovnanie
• Vývoj spotreby paliva a porovnanie
• CO2 emisie
• Vývoj priemernej prejdenej vzdialenosti

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).
Pomôžeme vám získať viac času na ceste 
vzdialeným monitorovaním vášho vozidla. 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.
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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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SPRAVUJTE VÁŠ VOZOVÝ PARK JEDNODUCHÝM SPÔSOBOM S NAŠÍMI 
MODULÁRNYMI A INTEGROVANÝMI SLUŽBAMI, KTORÉ VÁM VŽDY 
POMÁHAJÚ UDRŽOVAŤ VAŠE VOZIDLÁ POD KONTROLOU.

FLEET MANAGEMENT  
(RIEŠENIE PRE SPRÁVU VOZOVÉHO PARKU)

Môžete si zakúpiť ďalšie modulárne služby, aby ste mohli váš vozový park spravovať jednoduchšie 
a efektívnejšie. Môžu vám pomôcť sledovať spotrebu paliva vozidiel a vodičov a taktiež plánovať ich 
misie, optimalizovať trasy a odosielať pokyny pro vodičov. 

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

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

P R E M I U M  P A C K

OBSAH/
BALÍČKY SLUŽIEB

FLEET 
ESSENTIAL 

FLEET 
ENHANCED

REMOTE FLEET 
MANAGEMENT 

STANDARD

URČOVANIE POLOHY A 
GEOFENCING

SPOTREBA PALIVA A 
HODNOTIACE TABUĽKY

PREVÁDZKOVÝ STAV VOZIDLA

JAZDNÉ HODINY VODIČA _

ÚDAJE CEZ WEBOVÉ SLUŽBY _ _

OPT ZÁKLADNÁ SPRÁVA ZÁKAZIEK

IVECO WEB API  
(APLIKAČNÉ PROGRAMOVACIE ROZHRANIE)

Tato služba je určená tým zákazníkom, ktorí si chcú vytvoriť vlastné zostavy a reporty pomocou 
oficiálnych údajov z vozidla IVECO. Umožňuje flexibilnú integráciu údajov do vlastného systému 
zákazníka a zjednodušuje ich správu vygenerovaných spoločnosťou IVECO, spoločne s údajmi 
vozidiel iných značiek v jednotnom systéme.
Microsoft ukladá z vozidiel IVECO denne údaje v reálnom čase na cloud, ktorý zoskupuje 
informácie pre každého zákazníka. Tieto údaje následne sprístupňuje do systémov zákazníkov. 
Okrem informácii, ktoré už sú zdieľané v správe Smart Report (Spotreba paliva, DSE, …), 
zobrazujeme aj údaje o voľnobehu, aby bolo dosiahnuté zníženie zbytočne spáleného paliva. 
Môžete si vybrať jeden alebo všetky z nižšie uvedených balíčkov, ktoré sú k dispozícii:
• Vehicle status (Stav vozidla)  • Fuel and Driving Style (Palivo a štýl jazdy):  • Positions (Pozície).

PAY PER USE (PLATBA ZA POUŽITIE)

Telematická technológia IVECO vám umožňuje optimalizovať vaše náklady. Platíte stanovenú 
čiastku za balík služieb a podľa vašej skutočnej misie/použitia vozidla a počtu skutočne najazdených 
km, buď vám bude rozdiel v splátke zahrnutý v nasledujúcom zúčtovacom období alebo vám 
vrátime peniaze za služby, ktoré ste nevyužili. Platíte len náklady za skutočné používanie vozidla.
Vyskúšajte novú službu M&R PAY PER USE (Platba za použitie): je k dispozícii s Elements 
balíčkami 2XL a 3XL LIFE!

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

IVECO SERVIS



- Údržba
- Mazanie
- Výmena oleja a kvapalín podľa príručky  

pre údržbu a opravu

ÚDRŽBA

- Komponenty, ktoré nie sú už  
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
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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 produktov a služieb od spoločnosti IVECO ste si zvolili kvalitu: môžete sa spoľahnúť 
na plnú podporu oddelenia popredajných služieb. Zistite si viac o našich zmluvách o údržbe 
a opravách (M&R), o našej Servisnej sieti a pomoci na ceste.

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.
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KONTAKTUJTE SVOJHO MIESTNEHO DEALERA A VYBERTE SI IDEÁLNU ZMLUVU S 
VYHRADENÝMI PONUKAMI PRE KONEKTIVITU, NA MIERU VÁŠMU PODNIKANIU.

ROZŠÍRENÁ ZÁRUKA

POHONNÝ 
REŤAZEC

MIMO POHONNÝ 
REŤAZEC

ZMLUVY NA PLÁNOVANÚ ÚDRŽBU A OPRAVU (M&R)

ÚDRŽBA POHONNÝ REŤAZEC
MIMO POHONNÝ 

REŤAZEC
OPOTREBENIE

  Vyskúšajte novú službu M&R PAY PER USE (Platba za použitie), vďaka KONEKTIVITE budete platiť len za reálne použitie vozidla!

TABUĽKA NIŽŠIE SUMARIZUJE VŠETKY MOŽNÉ KOMBINÁCIE:
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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 uskutoční na ceste
• 85% opráv 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!

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.

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.

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.

STREDISKÁ IVECO CAMPER: bezstarostná dovolenka  
s karavanom sa začína tu.
Zaručujeme špičkové služby pre váš Camper prispôsobené vašim 
potrebám, a tak si môžete užiť zaslúženú dovolenku. Vo vyše 
320 strediskách IVECO Camper po celej Európe pracujú vysoko 
špecializovaní odborníci, ktorí môžu zaručiť vynikajúcu podporu, pretože 
neustále absolvujú školenia technických zručností najmä v súvislosti 
s modifikáciami a variantmi vozidiel Camper. Môžu sa spoľahnúť na 
dostupnosť originálnych náhradných dielov IVECO a efektívnosť 
logistických služieb pre náhradné diely, ako aj na okamžitú reakciu firiem, 
ktoré vyrábajú karosérie obytných automobilov a poskytujú im podporu 
a pomoc počas celého procesu údržby a opravy. 
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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

• 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

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).

DAVENTRY

MADRID
TURIN

LANGENAU
ZIELONA GÓRA
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RÝCHLO SA ROZŠIRUJÚCA PONUKA

 Áno      x Nie

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.

REMAN NÁHRADNÉ DIELY

V kľude sa venujte svojej práci
2-roky záruka 

CHCETE VEDIEŤ VIAC? 
NAČÍTAJE QR KÓD!

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

VIAC AKO OPRAVA

EXHAUST SYSTEM DRIVELINE ENGINE BRAKES
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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
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NEXPRO BY IVECO
NECHAJTE ICH JAZDIŤ. NECHAJTE ICH FUNGOVAŤ.

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

PODPORA NOVÝCH TECHNOLÓGII
Vybavte vaše mobilné pracovisko najmodernejšou technológiou. Nový multimediálny systém  
s androidom prichádza so zabudovaným navigačným GPS systémom a DAB+ rádiom, zadnou 
kamerou a volantom s ovládacími prvkami, a tak poskytuje kompletnú multimediálnu navigáciu 
a bezpečné riešenie jazdy dozadu. Držiak na smartfón dokonale zapadne do prístrojovej dosky 
a pomocou Qi technológie môžete váš smartfón nabíjať bez káblov. (1 / 2)

MAXIMALIZUJTE VAŠU EFEKTÍVNOSŤ
Vyberte si zo širokej ponuky príslušenstva, aby ste zvýšili efektivitu a ziskovosť vášho vozidla. 
Deflektory navrhnuté pre bočné svetlá vozidla Daily prispievajú k zníženiu aerodynamického 
odporu a turbulencie bez vplyvu na viditeľnosť. Systém ochrany proti krádeži zabezpečí vaše 
palivo bez obmedzenia rýchlosti tankovania. (3 / 4)

JAZDITE BEZPEČNE
Príslušenstvo na mieru zvýši vašu bezpečnosť počas jazdy: nový ochranný predný rám, 
ktorý má európsku certifikáciu, zaisťuje bezpečnosť v prednej časti vozidla a zvyšuje aktívnu 
a pasívnu ochranu vozidla a chodcov. Zadná Wi-Fi kamera vám zabezpečuje viditeľnosť  
v priestore za vozidlom. So špecializovanou aplikáciou, budete mať všetko pod kontrolou 
vo svojom smartfóne. (5 / 6)

1 – Nový multimediálny systém s androidom 3 – Zadná Wi-Fi kamera2 – Qi držiak na smartfón

4 – Nový ochranný predný rám 6 – Poťahy a rohože5 – Obloženie strešného nosiča  
a nákladového priestoru

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.
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