
Kup wersję limitowaną iveco 
stralis i odwiedź fabryKę  
w madrycie! 
ZobacZ sam jak powstaje twój 
ciągnik

W ramach Wyjazdu zapeWniamy:
•	 przelot na trasie Warszawa - madryt - Warszawa
•	 nocleg i wyżywienie w madrycie
•	 zwiedzanie fabryki Stralisa
•	 dodatkowe atrakcje

wersja limitowana
iveco stralis as440s46t/p
Z okaZji 20-lecia iveco poland

Odwiedź z nami fabrykę Stralisa w madrycie i zobacz sam jak powstaje 
Twój ciągnik. przy zakupie każdego Stralisa w wersji limitowanej z okazji 
20-lecia iveco poland gwarantujemy ci wyjątkowy wyjazd do madrytu. 
przekonaj się na własne oczy o najwyższej jakości produkcji naszych 
pojazdów. Oprócz możliwości zobaczenia najnowocześniejszej linii 
produkcyjnej iveco, nie zabraknie także innych atrakcji. 

specyfiKacja  
iveco stralis as440s46t/p  
w wersji limitowanej

Typ kabiny  Kabina hi-Way  
Oznaczenie mocy  c11 460 Km  
Skrzynia biegów  eurotronic  
Kolor  50105 - Biały ic 194 (iveco)  

Kabina wnętrZe  
•	 Fotel kierowcy skórzany alcantara 
•	 Fotel pasażera skórzany alcantara
•	 Kierownica pokryta skórą
•	 Klimatyzacja i ogrzewanie automatyczne
•	 Lodówka maXi
•	 2 leżanki, dolna komf. odchyl.
•	 podłokietnik fotela kierowcy
•	 iVecOnnecT FLeeT moduł telematyczny

Kabina Z ZewnątrZ  
•	 Lakierowane plastiki
•	 Sygnały pneumatyczne na dachu

podwoZie / ZawiesZenie  
•	 Osłony międzyosiowe w kolorze kabiny
•	 135 l zbiornik adBlue
•	 zbiornik paliwa 1260L(710+550)

silniK / sKrZynia bieGÓw  
retarder hydrauliczny

paKiet aKcesoryjny silver  
•	 oklejenie kabiny  
•	 zestaw tuningowy  

(osłony na lusterka, chromowane wykończenie kratek, 
zderzaka, otworów wentylacyjnych, chromowane 
nakładki na klamki)

•	 pakiet dywaników, pokrowców i zasłon  
•	 chromowane osłony kół oraz nakrętek  
•	 pakiet dywaników i pokrowców   
•	 torba podróżna dla kierowcy  
•	 naklejka specjalna - limitowana edycja



osłony na lusterKa

torba podrÓżna 
iveco 

idealnie pasująca  
do schowKa

chromowane 
naKładKi  
na KlamKi

Zestaw Zasłon

chromowane osłony  
naKręteK do KÓł

i chromowane poKrywy 
piast Z loGo iveco

wyKońcZenie
 KratKi

Zestaw mat  
dla Kierowcy, 

pasażera  
oraZ mata centralna

wyKońcZenie  
bocZnych otworÓw  

wentylacyjnych
wyKońcZenie  

ZderZaKÓw

cZerwone naKlejane pasy

wyKońcZenie 
KratKi GÓrnej

sKÓrZany fotel 
Kierowcy i pasażera 

alcantra  

wersja limitowana iveco stralis
20 LaT iVecO pOLand


