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Profesjonalna kitesurferka Núria Gomà i Lleonart kontynuuje podróż swoim Daily 4x4 – tym 

razem IVECO Daily Van Life Adventure ma ciąg dalszy w Ameryce Środkowej i Północnej 

 

Samochód sportsmenki to Daily 4x4 Special Edition w zupełnie nowej stylizacji Tigrotto, inspirowanej modelem 

IVECO z lat 50. i 60. dwudziestego wieku.  

Hiszpańska kitesurferka Núria, po przejechaniu 25 000 km po drogach Europy spersonalizowanym vanem Daily 

4x4, wyrusza wraz z rodziną na nową życiową wyprawę do obu Ameryk.  

 

Turyn, 17 marca 2023 r. 

 

Núria Gomà i Lleonart rozpoczęła właśnie nową wyprawę samochodową IVECO Daily Van Life Adventure.  

 

Latem ubiegłego roku hiszpańska profesjonalna kitesurferka przemieszczała się specjalnie przystosowanym 

Daily 4x4 po Europie, relacjonując rodzinną podróż na swoim koncie na Instagramie (@familyvanexpedition; 

78 tys. obserwujących) i YouTube (11 tys. obserwujących). Teraz rozpoczyna kolejną przygodę, czyli 

niesamowitą, 6-miesięczną wyprawę z rodziną na kontynent amerykański.  

 

Na potrzeby nowej przygody jej wierny towarzysz podróży otrzymał nową stylizację. Samochód wygląda teraz jak 

Tigrotto – specjalna edycja Daily 4x4 zaprezentowana we wrześniu 2022 r. na targach IAA i nawiązująca do 

kultowego modelu produkowanego w latach 1957-1972 w Brescii przez OM-Officine Meccaniche, jedną 

z historycznych marek IVECO.  

 

Podróż życia przez Amerykę Środkową i Północną w pogoni za wiatrem, w poszukiwaniu naturalnie 

pięknych widoków 

Nuria i jej rodzina właśnie rozpoczęli długą podróż i zwiedzanie cudów natury Ameryki Środkowej i Północnej, na 

pokładzie bezpiecznego, wygodnego i nieustraszonego Daily 4x4. Ten terenowy pojazd wyróżnia się 

wszechstronnością, osiągami i dynamiką nawet na stromych zboczach i poza utwardzonymi szlakami. 

Podążając za ciepłą pogodą, Nuria i jej rodzina właśnie przekroczyli granicę z Meksykiem w Tijuanie i zmierzają 

na południe do Baja California. Przez kilka miesięcy będą tam śledzić prognozy wiatru, cieszyć się słońcem oraz 

uprawiać kitesurfing w najlepszych do tego miejscach w Ameryce Północnej – także tych dostępnych wyłącznie 

dla pojazdów z napędem 4x4. Oprócz kitesurfowania zamierzają też obserwować wieloryby szare, orki i rekiny 

wielorybie. Po wizycie w Baja, Daily 4x4 wróci na północ do USA, gdzie podróżnicy odwiedzą kilka 

najwspanialszych parków narodowych, w tym Yosemite, Yellowstone, Sequoia i Grand Canyon.  
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Daily 4x4: nowoczesność w kamuflażu vintage  

Stylizacja Tigrotto dodaje charakteru IVECO Daily 4x4, podkreślając terenowe zacięcie samochodu Nurii. Firma 

IVECO zmodyfikowała zderzak i grill oraz odtworzyła oryginalną kolorystykę kultowego pierwowzoru – 

dwukolorowe nadwozie i czerwoną ramę podwozia. Lakierowane elementy i akcenty retro znalazły się także 

w kabinie. 

 

Daily 4x4 oferuje wyjątkową dzielność w terenie dzięki 3-litrowemu silnikowi Euro VI o mocy 180 KM, 

sprzężonemu z automatyczną przekładnią Hi-Matic z 16 biegami do przodu i 2 biegami wstecznymi. Alternatywa 

manualna ma 12 biegów do przodu i 2 biegi wsteczne. Daily 4x4 jest wyposażony w zaawansowane systemy 

bezpieczeństwa, takie jak hamulce tarczowe z układem przeciwdziałającym blokowaniu kół (ABS) i elektroniczny 

program stabilizacji toru jazdy (ESP). Daily 4x4 jest dostępny jako furgon o dopuszczalnej masie całkowitej 5,5 

lub 7 ton, z ładownością do 4,3 tony. W ofercie są też wersje z napędem na jedną oś od 3,5 do 7 ton i kubaturą 

przestrzeni ładunkowej do 19,6 m3. Szeroka gama silników obejmuje jednostki o mocy do 210 KM. 

 

Przygodę Núrii można śledzić na jej oficjalnych profilach na Instagramie i YouTube oraz na kanałach Iveco 

w mediach społecznościowych. 

 

IVECO 

IVECO jest marką Iveco Group N.V. (MI: IVG). IVECO projektuje, produkuje i sprzedaje szeroką gamę lekkich, średnich i ciężkich pojazdów 

użytkowych, terenowych samochodów ciężarowych oraz pojazdów do zastosowań terenowych. 

Szeroka gama produktów marki składa się z Daily, pojazdu z segmentu w przedziale 3,3 – 7,2 tony, Eurocargo od 6 do 19 ton oraz,  

w segmencie ciężkim powyżej 16 ton, gamy IVECO WAY z pojazdem drogowym IVECO S-WAY, IVECO T-WAY do zadań w ciężkim terenie 

i IVECO X-WAY do lekkich misji terenowych.  

IVECO zatrudnia na całym świecie blisko 21 000 osób. Zarządza zakładami produkcyjnymi w 7 krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii  

i Ameryce Łacińskiej, gdzie produkuje pojazdy wyposażone w najnowsze zaawansowane technologie. 4200 punktów sprzedaży i serwisu  

w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne wszędzie tam, gdzie pojazd IVECO pracuje. 

Więcej informacji o IVECO: www.iveco.com 

 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

 

Aleksandra Zielińska 

Marketing Manager Poland & Ukraine 

aleksandra.zielinska@iveco.com  

 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  

YouTube: https://www.youtube.com/user/IvecoPoland  

Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  

Twitter: https://twitter.com/Iveco  

IVECO Live Channel: https://ivecolivechannel.com 
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