SLUŽBA NA MIERU PRE
VAŠE VOZIDLO

ELEMENTS

SLUŽBA NA MIERU PRE VAŠE VOZIDLO

BEZSTAROSTNÁ JAZDA SO SPOLOČNOSŤOU IVECO
S cieľom ponúkať svojim zákazníkom vždy len to najlepšie vytvorila spoločnosť IVECO ELEMENTS:
širokú škálu na mieru vytvorených servisných balíkov navrhnutých na udržanie vášho vozidla
v činnosti.

Elements poskytuje flexibilitu pri výbere ľubovoľnej kombinácie z hlavných „prvkov“, ktoré tvoria
celkovú ponuku. Skombinujte ktorýkoľvek „prvok“ na vytvorenie vášho balíka služieb na mieru!

PERSONALIZOVANÉ SERVISNÉ PLÁNY

FLEXIBILITA ROBÍ PROGRAM ELEMENTS TAK ATRAKTÍVNYM

ÚDRŽBA

POHONNÝ REŤAZEC

ZAHŔŇA ÚDRŽBU,
MAZIVO, OLEJE A KVAPALINY
VYMIEŇAJTE PODĽA PRÍRUČKY
NA ÚDRŽBU A OPRAVY

OPRAVY MOTORA, SYSTÉMU VSTREKOVANIA
PALIVA, PREVODOVKY, KARDANOVÉHO
HRIADEĽA A HNACÍCH NÁPRAV

MIMO POHONNÝ REŤAZEC

OPOTREBENIE

KOMPONENTY, KTORÉ UŽ NIE SÚ
POKRYTÉ V POHONNOM REŤAZCI,
NAPR. ELEKTRICKÝ SYSTÉM

SPOJKA, BRZDOVÉ PLATNIČKY, BRZDOVÉ
KOTÚČE, BRZDOVÉ BUBNY, BRZDOVÉ
OBLOŽENIA PRE BUBNOVÉ BRZDY

SERVIS NA MIERU
ELEMENTS je vysoko špecializovaný servis mimoriadnej kvality, ktorého cieľom je zaistenie dlhej
životnosti všetkých vozidiel používaných na akékoľvek účely.
Vytvorte si prispôsobenú ponuku kombináciou „prvkov“, ktoré najviac vyhovujú vašim potrebám,
vyberte si zmluvy na plánovanú údržbu a opravy prípadne rozšírené záruky.
Udržiavanie vašich vozidiel na ceste s minimálnymi prerušeniami kvôli údržbe a opravám je
našou prioritou.

2

3

SERVISNÉ BALÍKY NA MIERU
PONUKA DOSTUPNÝCH BALÍKOV

PROGRAM ELEMENTS, KTORÝ MAXIMALIZUJE ŽIVOTNOSŤ VÁŠHO VOZIDLA
Môžete si vybrať najlepšie úrovne služieb pre veľkosť a potreby vašej firmy, pretože viete, že
súvisiace náklady sú pevné a predvídateľné.

ZMLUVY O PLÁNOVANEJ ÚDRŽBE
ÚDRŽBA

POHONNÝ
REŤAZEC

MIMO POHONNÝ
REŤAZEC

ROZŠÍRENÉ ZÁRUKY
OPOTREBENIE

POHONNÝ
REŤAZEC

MIMO POHONNÝ
REŤAZEC

OBRÁŤTE SA NA VÁŠHO PREDAJCU, ABY STE SI VYBRALI
DOKONALÚ ZMLUVU, UPRAVENÚ NA MIERU PRE VAŠU FIRMU
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Brzdový
systém

Vysúšač
Brzdový valec
Strmeň brzdy
Brzdový ventil
Brzdové hadice
Čeľuste brzdy a brzdové platničky
Brzdový kotúč
Bubon

Vývodový
hriadeľ (PTO)

Vývodový hriadeľ Multipower

Skontrolujte tabuľku pokrytia a zistite, čo je zahrnuté v každom balíku.

Údržba

Motor

Prevodovka

Nápravy

Hnacie
ústrojenstvo
Systém
vstrekovania
paliva
Spojka
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NÁZOV

Bežná údržba vozidla ktorá má byť
vykonaná podľa plánov servisných
prehliadok vydaných spoločnosťou IVECO
Blok motora
Kľukový hriadeľ, hlavné a ojničné ložiská
kľukového hriadeľa, rozvodné kolesá
Turbokompresor
Kompletná zostava vodného čerpadla
Olejové čerpadlo
Hlava valca a tesnenie
Vačkový hriadeľ
Ventily a sedlá ventilov
Piesty a piestne krúžky
Zdvíhadlá ventilu a vahadlá ventilu
Vložky valcov
Náboj ventilátora a ložiská
Zotrvačník
Skriňa prevodovky
Ozubené kolesá
Ložiská hriadeľa
Riadiace vidlice a tyče
Ložiská
Synchróny
Elektronické riadiace jednotky
Hydraulický retardér
Hnacie nápravy
Skriňa diferenciálu
Ozubené a kužeľové prevody
Diferenciály
Ložiská
Polosi náprav
Prenosová jednotka krútiaceho momentu
Redukcie planétového súkolesia
Predná náprava
Kardanový hriadeľ
Univerzálny kĺb
Centrálne ložisko
Elektronický retardér
Vstrekovacie čerpadlo
Ovládanie nastavenia vstrekovania
Vstrekovače
Valec posilňovača/hlavný spojkový valec
Prítlačný kotúč spojky

S

M

L

XL 2XL 3XL

XTRA
XTENDED
LIFE

KOMPONENTY

”, komponent je zahrnutý v zmluve. Alternatívne, ak je bunka prázdna, komponent nie je pokrytý.
XTENDED
LIFE

P.S: Ak je prítomný znak „

NÁZOV

Podvozok/
odpruženie/
riadenie

Výfukový
systém

Elektrický
systém

Ostatné
zariadenia

Ostatné
komponenty

S

M

L

XL 2XL 3XL

XTRA
XTENDED
LIFE

KOMPONENTY

PODROBNOSTI O POKRYTÍ

XTENDED
LIFE

TABUĽKA POKRYTIA

Čerpadlo posilňovača riadenia a
elektronická riadiaca jednotka
Kĺby
Priečne a pozdĺžne nosníky
Čapy a puzdrá
Listová pružina
Snímače pneumatického odpruženia a
vyrovnávacie ventily
Vzduchové vankúše
Tlmiče nárazov (podvozok)
Zavesenie listových pružín
Ložiská
Poistné skrutky, zvierky, svorky, konektory
Tlmič výfuku
Systém AdBlue
Výfukové potrubie
Ventil AdBlue
Držiaky a upevnenie výfukového systému
GPS, Rádio, IVECONNECT
Elektronické riadiace jednotky
Elektromotory (regulátor okien, zrkadlá)
Vyhrievanie a klimatizačné zariadenie
Nezávislé kúrenie
Konektory a pásky
Prístrojová doska
Hadice a trubky
Chladič a trubky
Akcelerátor/pedál plynu
Tlmiče nárazov v kabíne
Vzduchový kompresor
Palivové čerpadlo
Výfukové potrubie
Alternátor/motor štartéra
Medzichladič/vodný chladič/olejový
chladič/vzduchový chladič
Tachograf
Rýchlostná páka
Tesnenie skrine
Výfuková brzda motora
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DOPLNKOVÉ POKRYTIA
FLEXIBILNÁ PERSONALIZÁCIA

Balíky služieb sa môžu ďalej prispôsobiť špecifickým doplnkovým krytím, aby vyhovovali vašim
potrebám.
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DOPLNKOVÉ KRYTIE

DEFINÍCIA

NEPRETRŽITÁ SLUŽBA
ANS24H NON-STOP
ASSISTANCE

V prípade zastavenia vozidla v dôsledku poruchy
zahrnutej v balíku služieb, zákazník bezplatne
kontaktuje ASSISTENCE NON STOP, za účelom
vyžiadania si zásahu najbližšieho servisu.

ODTIAHNUTIE ANS 24H

Kryje odťah vozidla z miesta poruchy až do servisnej
dielne IVECO určenej ASSISTENCE NON STOP, ak je
porucha zahrnutá v balíku služieb.
(Vlečenie prívesov a návesov nie je zahrnuté).

AKUMULÁTOR

Oprava a výmena akumulátora.

ŽIAROVKY A POISTKY

Výmena žiaroviek a poistiek.

DOPLNENIE MOTOROVÉHO
OLEJA

Monitorovanie hladiny motorového oleja a keď je
potrebné doplniť ho podľa objemu zásobníka.
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VAŠE PODNIKANIE SA NIKDY NEZASTAVÍ
IVECO JE VŽDY PO VAŠOM BOKU

Výberom značky IVECO ste si vybrali kvalitu pre seba i svoje podnikanie.
IVECO vám prináša pocit istoty so svojou špecificky zameranou sieťou popredajnej podpory a s viac
ako 2 000 servisnými miestami po celej Európe: tím špičkových odborníkov, ktorí neustále pracujú na
tom, aby vám pomohli v tom, v čom potrebujete, a to v ľubovoľnom čase a na ľubovoľnom mieste.
ELEMENTS je jednou z hlavných služieb v rámci popredajnej globálnej ponuky spoločnosti IVECO.
K dispozícii je dokonalá synergia medzi servisnou sieťou a náhradnými dielmi, aby sa vaše vozidlo
vždy udržiavalo v dokonalom stave.
NEPTRETRŽITÁ SLUŽBA ASSISTANCE NON-STOP
Vždy pripravené, nech už ste kdekoľvek
Služba IVECO Assistance Non-Stop, 24 hodín denne,
7 dní v týždni.
IVECO je vždy k dispozícii, aby sa vaša firma udržiavala
a fungovala.
V prípade poruchy vozidla je možné nepretržitú službu
IVECO Assistance Non-Stop získať tromi spôsobmi:
• Jednoduchým telefonickým zavolaním (0800.18.82.80)
• Pomocou palubného telematického systému
IVECONNECT
• Pomocou mobilnej aplikácie IVECO Non Stop

ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY
Obľúbené náhradné diely pre vaše vozidlo
Účinný brzdový systém, maximálna prevádzkyschopnosť vozidla, dobrá viditeľnosť vo dne i v noci,
účinná filtrácia vzduchu a kvapalín - všetky tieto prvky majú zásadný význam pre trvalé zachovanie
hodnoty vášho vozidla IVECO, čo zaisťuje, že vozidlo zostane v dobrom stave a ochraňuje vás pred
neplánovanými prestojmi.
Náhradné diely IVECO, kombinované s profesionálnymi zručnosťami technikov IVECO, sú vašimi
najväčšími spojencami v udržiavaní produktivity vašej firmy.

Aplikácia IVECO Non Stop sa môže použiť aj na objednanie servisu /opravy vášho vozidla vopred,
nielen v naliehavom prípade. Môžete si vybrať časové okno a miesto (aktuálnu pozíciu, dielňu
alebo špecifickú adresu) a aplikácia vám potvrdí rezerváciu.

V skutočnosti len originálne náhradné diely IVECO Genuine Parts poskytujú kvalitu a spoľahlivosť
certifikovanú spoločnosťou IVECO.

VŽDY PO VAŠOM BOKU
Naši technici, vaši partneri
Technici v spoločnosti IVECO sú vždy pripravení postarať
sa o vaše vozidlo, pričom využívajú svoje bezkonkurenčné
zručnosti a skúsenosti získané každodennou prácou na
vozidlách Iveco. Predpoklad, že zistia podstatu problému,
aby vám ušetrili čas a peniaze, je u nich silnejší ako
u kohokoľvek iného.
Používajú rovnaké diagnostické nástroje IVECO, ako sa
používajú pri testovaní vozidiel.
Vďaka teleservisu, E.A.S.Y. a jeho príslušenstvu umožňujú
vykonávať úkony diaľkovej asistencie s totálnou efektivitou.
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INFORMÁCIE A ZOBRAZENIA V TOMTO KATALÓGU SÚ UVEDENÉ LEN NA ORIENTÁCIU. IVECO SI VYHRADZUJE PRÁVO
VYKONÁVAŤ ZMENY Z AKÝCHKOĽVEK KOMERČNÝCH A KONŠTRUKČNÝCH DÔVODOV KEDYKOĽVEK BEZ OZNÁMENIA

