
 

 

 

IVECO Daily Blue Power zdobywa kolejne nagrody w całej Europie — tym razem 

jest to tytuł „Vana roku 2018” w Danii 

 

Daily Blue Power został uhonorowany tytułem „Vana roku 2018” za parametry ekologiczne, 

doskonałe warunki pracy dla kierowcy oraz niską emisję hałasu. Nagrodę przyznało jury złożone 

z branżowych dziennikarzy zrzeszonych w Duńskim Stowarzyszeniu Dziennikarzy Motoryzacyjnych 

(MKD). 

 

Daily Blue Power to nowa linia produktowa IVECO zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju, 

oferująca nieskończone możliwości dostaw w obszarach miejskich, oraz najnowszy przedstawiciel 

uznanej rodziny Daily, która w tym roku obchodzi swoje 40-lecie. 

 

Daily Blue Power, wprowadzony na rynek we wrześniu 2017 r., ma już w swoim dorobku tytuły 

„Międzynarodowego vana roku 2018”, „Spełniającego standardy zrównoważonego rozwoju 

samochodu ciężarowego roku 2018” w kategorii vanów oraz „Lekkiego pojazdu użytkowego roku 

2018” w Hiszpanii. 

 

 

Turyn, 04 czerwca 2018 r. 

 

IVECO Daily Blue Power został nagrodzony tytułem Vana roku 2018 w Danii, przyznanym przez 

branżowych dziennikarzy zrzeszonych w Duńskim Stowarzyszeniu Dziennikarzy Motoryzacyjnych 

(Motorjournalistternes Klub Danmark, MKD) na targach Vestfyn Trækker, które odbyły się w dniach 25–

27 maja w Ejby w południowej Danii. 

 

W miesiącach poprzedzających targi jurorzy odbywali jazdy próbne 15 modelami zgłoszonymi 

w plebiscycie, a od połowy maja intensywnie testowali samochody na torach i na drogach publicznych, 

zarówno z ładunkiem, jak i bez obciążenia. W ten sposób wyłoniono 5 finalistów zakwalifikowanych do 

dalszych testów. Obrady jury zakończyły się jednoznacznym zwycięstwem IVECO Daily Blue Power, który 

z wynikiem 52 punktów miał przewagę 15 punktów nad modelem sklasyfikowanym na drugim miejscu. 

O werdykcie zadecydowały parametry ekologiczne, doskonałe warunki pracy kierowcy i niska emisja 

hałasu. 
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Pierre Lahutte, prezes marki IVECO, powiedział: „W roku jubileuszu 40-lecia rodzina modeli Daily ciągle 

powiększa kolekcję nagród. Duński tytuł jest kolejnym dowodem uznania dla wyjątkowości oferty Daily 

Blue Power na rynku, pozwalającej klientom zyskać przewagę konkurencyjną niezbędną w rozwijaniu 

działalności w branży, w której zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju staje się priorytetem. 

Samochód dostępny w wersji elektrycznej, na gaz ziemny oraz z najbardziej zaawansowanymi silnikami 

wysokoprężnymi jest pierwszym i jedynym modelem, w którym trzy wersje napędu wyprzedzają coraz 

bardziej rygorystyczne przepisy ograniczające wjazd do centrów miast. Nagrody dla Daily Blue Power za 

zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju są wyrazem uznania dla ogromnych starań IVECO 

o poprawę jakości powietrza w miastach oraz ograniczenie emisji CO2”. 

 

Wyjątkowość serii Daily Blue Power, wprowadzonej na międzynarodowe rynki w październiku 2017 r., 

wynika z faktu, że poszczególne wersje dają swobodę wyboru pomiędzy trzema technologiami 

odpowiadającym zróżnicowanym wymaganiom i specyfice działalności klienta: 

 Daily Hi-Matic Natural Power jest pierwszym lekkim samochodem użytkowym zasilanym sprężonym 

gazem ziemnym i wyposażonym w 8-biegową przekładnię automatyczną.  

 Daily Euro 6 RDE 2020 Ready to pierwszy lekki pojazd użytkowy spełniający wymagania przepisów 

dotyczących emisji w rzeczywistych warunkach jazdy, które wejdą w życie w 2020 roku. 

 Daily Electric jest samochodem w 100% bezemisyjnym. 

 
 
 
 

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 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, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz 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 



 

3 

 

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: 

 

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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