
 

 

 

 

 
IVECO wspiera finał Szlachetnej Paczki  

 

IVECO, już trzeci rok z rzędu, było motoryzacyjnym partnerem finału Szlachetnej Paczki, który 

odbył się w dniach 8-9 grudnia. 

 

Warszawa, 12 grudnia 2018 r. 

 

W tegorocznej akcji finałowej Szlachetnej Paczki udział wzięło 16 samochodów IVECO DAILY, które 

rozwiozły prezenty do 158 rodzin w 58 miastach, pokonując prawie 6 tys. km.  

 

„Niezmiernie cieszy nas fakt, że również w tym roku sieć dealerska IVECO mogła wesprzeć akcję 

Szlachetnej Paczki. Samochody IVECO DAILY pomagały wolontariuszom w dostarczeniu przygotowanych 

darów dla najbardziej potrzebujących. W tym roku była to rekordowa ilość 179 wolontariuszy Szlachetnej 

Paczki, z którymi współpracowała sieć dealerska IVECO. Chciałbym wszystkim bardzo serdecznie 

podziękować za zaangażowanie oraz życzyć spokojnych świąt Bożego Narodzenia” – mówi Tomasz 

Wykrota, Marketing Manager IVECO Poland.  

 

W tym roku IVECO Poland przygotowało również nietypową kartkę z życzeniami świątecznymi oraz 

dedykowaną z tej okazji stronę www, dzięki której każdy może stworzyć życzenia świąteczne i wysłać je 

do swoich znajomych, a także wspomóc Szlachetną Paczkę poprzez wpłatę środków. Wszystkich, którzy 

chcą również zaangażować się w tą inicjatywę, odsyłamy do śledzenia profili IVECO na LinkedIn i 

Facebook. 

 

Dzięki zaangażowaniu dealerów sieci IVECO, możliwa była pomoc potrzebującym rodzinom. Niech te 

święta będą dla nich pełne radości i nadziei na lepsze jutro! 

 

IVECO 

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr 

kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato 

Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką 

gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza 

utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.  

 

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów 

dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment 

pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 

ton reprezentują IVECO Stralis do zastosowań w transporcie dalekobieżnym, IVECO Stralis X-Way dedykowany 
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min. do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych. 

Gamę dopełnia IVECO  

Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi. Pod marką IVECO 

Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami - podwozia pod 

zabudowę i pojazdy specjalistyczne.  

 

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w 

siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone 

w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 

krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest 

pojazd IVECO. 

 

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com 

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

 

IVECO POLAND Sp. z o.o. 

Tomasz Wykrota 

Marketing Manager 

tomasz.wykrota@cnhind.com 

Tel. +48 22 578 43 40 

Magdalena Skorupińska 

Specjalista ds. marketingu  

magdalena.skorupinska@cnhind.com 

Tel. +48 22 578 43 20 
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