PIELĀGOTI PAKALPOJUMI JŪSU
TRANSPORTLĪDZEKLIM

ELEMENTS

PIELĀGOTI PAKALPOJUMI JŪSU TRANSPORTLĪDZEKLIM

CEĻOJIET BEZ BAŽĀM AR IVECO
Ar mērķi piedāvāt klientiem vislabāko no visa, IVECO ir radījis ELEMENTS: plašs pielāgotu servisa
paku klāsts, kas radīts, lai saglabātu nepārtrauktu transportlīdzekļa darbību uz ceļa.

Elements nodrošina brīvu iespēju izvēlēties jebkuru kombināciju no galvenajiem “elementiem”,
kas veido piedāvājuma pamatu. Apvienojiet jekbkuru “elementu”, lai izveidotu savu pielāgoto
servisa paku!

PERSONALIZĒTI SERVISA PLĀNI

TĀ NEPĀRSPĒJAMĀ ELASTĪBA PADARA ELEMENTS TIK PIEVILCĪGU

PLĀNOTĀ TEHNISKĀ APKOPE

SPĒKA PĀRVADES IEKĀRTA

IETVER TEHNISKO APKOPI,
EĻĻOŠANU, EĻĻAS UN ŠĶIDRUMUS
IZMAIŅAS SASKAŅĀ AR TEHNISKĀS
APKOPES UN REMONTA ROKASGRĀMATU

DZINĒJA, DEGVIELAS IEŠPRICES,
PĀRNESUMKĀRBAS, KARDĀNVĀRPSTAS UN
ASS REMONTS

PAPILDUS GARANTIJA

NODILUMS

DETAĻAS, KURAS VĒL
NESEDZ TRANSMISIJA ELEMENT,
PIEM., ELEKTRISKĀ SISTĒMA

SAJŪGS, BREMŽU KLUČI, BREMŽU DISKI
BREMŽU CILINDRI, BREMŽU UZLIKAS
LOKU BREMZĒM

PIELĀGOTI PAKALPOJUMI
Elements ir specializēts, augstas kvalitātes pakalpojums, kura mērķis ir nodrošināt katra
transportlīdzekļa ilgmūžību visos sektoros.
Izveidojiet savu pielāgoto piedāvājumu, apvienojot “elementus”, kas vislabāk atbilst jūsu
vajadzībām, izvēlieties savus plānotās tehniskās apkopes līgumus un paplašinātās garantijas.
Jūsu transportlīdzekļu uzturēšana uz ceļa ar minimāliem pārtraukumiem tehniskās apkopes
veikšanai un remontam ir mūsu prioritāte.
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PIELĀGOTAS SERVISA PAKAS
PIEEJAMO PAKU PIEDĀVĀJUMS

“ELEMENTS”, KAS PAILDZINA JŪSU TRANSPORTLĪDZEKĻA MŪŽU
Jūs varat izvēlēties vispiemērotākos servisa līmeņus sava uzņēmuma izmēram un vajadzībām,
zinot, ka saistītās izmaksas ir fiksētas un paredzamas.

PLĀNOTĀS AUTOTRANSPORTA TEHNISKĀ APKOPES
PLĀNOTĀ
SPĒKA PĀRVADES
TEHNISKĀ APKOPE
IEKĀRTA

PAPILDUS
GARANTIJA

PAGARINĀTĀS
NODILUMS

SPĒKA PĀRVADES
IEKĀRTA

PAPILDUS
GARANTIJA

SAZINIETIES AR SAVU IZPLATĪTĀJU, LAI IZVĒLĒTOS VISLABĀKO
LĪGUMU, KAS PIELĀGOTS JŪSU UZŅĒMUMAM
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KLĀSTA TABULA
KLĀSTA INFORMĀCIJA

Tehniskā
apkope

Regulāra transportlīdzekļa apkope
saskaņā ar IVECO izdotajiem apkopes
grafikiem

DETAĻAS

Transmisija

Kloķvārpsta, galvenie un tapas gultņi,
sadales siksnas

Iešprices sūknis
Iesmidzinātāji
Bremžu cilindrs
Bremžu skava

Vārsti un vārstu ligzdas
Bremžu sistēma

Kluči un bremžu uzlikas

Cilindra čaulas

Bremžu disks

Ventilatora rumba un gultņi

Skriemelis

Spararats

Servo / sajūga galvenais cilindrs

Sajūgs
Jūgvārpsta

Sajūga piespiedējdisks
Jūgvārpsta Multipower

Selektora dakšas un stieņi

Stūres mehānisma sūknis un
elektroniskais vadības bloks

Gultņi

Šarnīri

Sinhronizācija

Šķērssijas un sānu sijas

Elektroniskie vadības bloki

Tapas un bukses

Hidrauliskais palēninātājs
Piedziņas asis

Šasija/
piekare/stūres
mehānisms

Diferenciāļa čaula

Lokšņatspere
Pneimatiskās piekares sensori un
līmeņošanas vārsti
Gaisa resīveri

Dzenošais zobrats un koniskais zobrats

Amortizatori (šasija)

Diferenciāļa pārnesumi
Asis

Bremžu vārsts
Bremžu caurulītes

Bīdītāji un divplecu sviras

Vārpstas gultņi
Pārnesumkārba

S

Sausinātāja bloks

Sadales vārpsta

Zobrati

M

Degvielas
iešprices sistēma Iešprices laika kontrolleris

Cilindra galva un blīve

Pārnesumkārbas korpuss

L

Elektroniskais palēninātājs

Eļļas sūknis

Virzuļi un virzuļu gredzeni

XL

Transmisijas vārpsta
Centrālais gultnis

Pilna ūdens sūkņa montāža

3XL 2XL

Kardānsavienojums

Dzinēja bloks

Turbokompresors

Dzinējs

NOSAUKUMS

LIFE

S

XTRA

M

XTENDED

L

XTENDED
LIFE

XL

LIFE

3XL 2XL

XTRA

NOSAUKUMS

XTENDED

DETAĻAS

XTENDED
LIFE

Pārbaudiet klāsta tabulu, lai uzzinātu, kas ir ietverts katrā pakā.

Lokšņatsperu piekare

Gultņi

Gultņi

Pusasis
Griezes momenta sadales kārba
Sānu pārnesumu samazinātājs
Priekšējā ass
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NB: Ja ir atzīmēts ar “

”, detaļa ir ietverta līgumā. Bet, ja šūna ir tukša, detaļa netiek piedāvāta.
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KLĀSTA TABULA

PAPILDUS OPCIJAS

Pārbaudiet klāsta tabulu, lai uzzinātu, kas ir ietverts katrā pakā.

Pakas iespējams papildus personalizēt ar īpašiem papildklāstiem, lai pielāgotos jūsu vajadzībām.

3XL 2XL

XL

L

Stiprinājuma skrūves, aploces, skavas,
savienotāji

M

S

LIFE

NOSAUKUMS

XTRA

DETAĻAS

XTENDED

ELASTĪGA PERSONALIZĒŠANA

XTENDED
LIFE

KLĀSTA INFORMĀCIJA

PAPILDNODROŠINĀJUMS

DEFINĪCIJA

ANS24H NON-STOP ASSISTANCE
(izsaukšana un pakalpojumi)

Tā sedz mehāniskos bojājumus, kas liedz transportlīdzeklim
turpināt ceļu, liedz tā drošu izmantošanu saskaņā ar
juridiskajām prasībām vai saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

ANS 24H - VILKŠANA

Transportlīdzekļa vilkšana no sabojāšanās vietas līdz IVECO
darbnīcai, kuru nozīmējis ANS diennakts zvanu centrs (piekabju
un puspiekabju vilkšana nav iekļauta).

AKUMULATORS

Akumulatora remonts vai nomaiņa.

SPULDZES UN DROŠINĀTĀJI

Spuldžu un drošinātāju nomaiņa.

DZINĒJA EĻĻAS UZPILDĪŠANA

Dzinēja eļļas līmeņa uzraudzīšana un uzpildīšanas
nepieciešamības gadījumā saskaņā ar kasetnes ietilpību.

VĒJSTIKLA TĪRĪTĀJU SLOTIŅAS

Viena logu tīrītāja slotiņas komplekta nomaiņa gadā.

Trokšņa slāpētājs
Izplūdes gāzu
sistēma

AdBlue sistēma
Izpūtējs
AdBlue vārsts
Izplūdes gāzu sistēmas kronšteini
un fikstori

Elektriskā
sistēma

GPS, radio, IVECONNECT
Elektroniskie vadības bloki
Elektriskie motori
(logu regulētājs, spoguļi)

Sildītāja un gaisa kondicioniera
Cits aprīkojums aprīkojums
Papildu sildītājs
Savienotāji un saites
Mērierīču panelis
Šļūtenes un caurules
Radiators un caurules
Akselerators/akseleratora pedālis
Kabīnes amortizatori
Gaisa kompresors
Degvielas sūknis
Izplūdes gāzu savācējs
Citas detaļas

Maiņstrāvas ģenerators /
startera motors
Starpdzesētājs/ūdens radiators/eļļas
radiators/gaisa radiators
Tahogrāfs
Pārslēgšanas svira
Korpusa blīve
Motora bremze

NB: Ja ir atzīmēts ar “
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”, detaļa ir ietverta līgumā. Bet, ja šūna ir tukša, detaļa netiek piedāvāta.
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JŪSU UZŅĒMUMA DARBĪBA NEKAD NEAPSTĀJAS
IVECO VIENMĒR IR JUMS LĪDZĀS

Izvēloties IVECO, jūs esat veicis kvalitātes izvēli sev un savam uzņēmumam.
IVECO nodrošina jums mierīgu prātu ar efektīvu pēcpārdošanas atbalsta tīklu un vairāk nekā
2000 servisa punktiem visā Eiropā: pieredzējušu profesionāļu komanda dienu un nakti strādā, lai
sniegtu jums nepieciešamo palīdzību, lai kad un kur jums tā būtu nepieciešama.
ELEMENTS ir viens no galvenajiem pakalpojumiem IVECO pēcpārdošanas globālajā piedāvājumā.
Perfekta mijiedarbība starp pakalpojumu, daļām un tīklu ir pieejama, lai jūsu transportlīdzeklis
vienmēr būtu izcilā stāvoklī.

ASSISTANCE NON-STOP
Vienmēr gatavībā, lai kur arī jūs atrastos
IVECO Assistance Non-Stop, 24 stundas diennaktī,
7 dienas nedēļā.
IVECO vienmēr ir pieejams, lai jūsu uzņēmums
nepārtrauktu darboties.
Gadījumā, ja transportlīdzeklis ir salūzis, ar IVECO
Assistance Non-Stop iespējams sazināties trīs veidos:
• Zvanot pa tālruni (+370 60600087)
• Izmantojot transportlīdzekļa IVECONNECT telemātikas sistēmu
• Izmantojot IVECO Non Stop mobilo lietojumprogrammu

Efektīva bremžu sistēma, maksimāla
saķere ar ceļu, laba redzamība gan dienā,
gan naktī, efektīva gaisa un šķidrumu
filtrācija - visi šie elementi ir svarīgi jūsu
Iveco vērtības saglabāšanai laika gaitā,
pasargājot jūs no neplānota dīkstāves laika
un nodrošinot cilvēku un preču drošību.

VIENMĒR JUMS LĪDZĀS
Mūsu tehniķi, jūsu partneri
IVECO tehniķi vienmēr ir gatavi parūpēties par jūsu
transportlīdzekli, izmantojot nepārspējamas prasmes
un pieredzi, kas gūta, katru dienu strādājot ar IVECO
transportlīdzekļiem. Viņi vislabāk par citiem zinās, kā
rīkoties problēmas gadījumā, palīdzot jums ietaupīt
laiku un naudu.
Viņi izmanto tos pašus IVECO diagnostikas
instrumentus, kurus izmanto pārbaudot
transportlīdzekļus.
Pateicoties telepakalpojumiem, E.A.S.Y. un tā
piederumiem, attālinātās palīdzības darbības
iespējams veikt ar simtprocentīgu efektivitāti.
10

GENUINE PARTS
Jūsu transportlīdzekļa iecienītākās rezerves daļas

IVECO Genuine Parts apvienojumā ar
profesionālām IVECO tehniķu prasmēm
ir jūsu labākais sabiedrotais jūsu biznesa
produktivitātes saglabāšanā.
Un tikai IVECO Genuine Parts nodrošina:
• IVECO sertificētu kvalitāti un uzticamību
• Līdz 36 mēnešu garantiju bez nobraukuma ierobežojuma *
• Jebkuras rezerves daļas 24h piegāde jebkurā valstī, jebkurā nedēļas dienā
• Rezerves daļu pieejamība līdz 10 gadiem pēc tam, kad transportlīdzeklis pārtraukts ražot
*Garantijas noteikumi var atšķirties atkarībā no valsts
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INFORMĀCIJA UN ATTĒLI IR INFORMATĪVA RAKSTURA. IVECO PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ BRĪDINĀJUMA VEIKT IZMAIŅAS.

