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ODBIERZ GRATIS  
PRZY NAPRAWIE LUB PRZEGLĄDZIE

DARMOWY PRZEGLĄD

BĄDŹ GOTOWY NA ZIMĘ

NIEZAWODNOŚĆ

NAJLEPSZE OKAZJE

SPRAWDZAMY 30 PUNKTÓW

FULL IVECO CARE
Dzięki Assistance Non-Stop firmy Iveco masz dostęp do całodobowego wsparcia, aby 
zapewnić sobie ciągłość pracy przy minimalnym czasie przestojów. 

Grupa 80 operatorów gwarantuje natychmiastową odpowiedź i pomoc na miejscu 
zdarzenia kierując do Ciebie najbliższy zespół serwisowy.

Assistance Non-Stop dostępny teraz poprzez 
aplikację na telefony komórkowe.

Twój lokalny dealer

Podane ceny nie zawierają podatku VAT i są orientacyjnymi, zaokrąglonymi cenami detalicznymi. W celu 
uzyskania dodatkowych informacji na temat produktów objętych promocją prosimy o kontakt z Autoryzowanym 
Serwisem Iveco w Polsce. Przedstawione ilustracje maja wyłącznie charakter poglądowy. 

ORYGINALNE CZĘŚCI

PROFESJONALNY SERWIS

STAŁE CENY W POLSCE

100% SATYSFAKCJI



daily eurocargo stralis

DARMOWY PRZEGLĄD

Nadchodzi zima, a ty musisz być w pełni na nią przygotowany. 
Teraz jest najlepszy czas, aby wynieść korzyści z oryginalnych części 
IVECO, takie jak wydajność, jakość oraz bezpieczeństwo. Zanim 
wyjedziesz w mroźną zimę na drogi, skontaktuj się z lokalnym 
przedstawicielem IVECO i upewnij się, że pojazd jest gotowy na 
zimę. 

SPRAWDZAMY 30 PUNKTÓW

BEZPŁATNA WERYFIKACJA 30 PUNKTÓW POJAZDU
- większe bezpieczeństwo - więcej wydajności - większy komfort - doskonała inwestycja

Wymiana osuszacza

Wymiana akumulatora

eurocargo stralis

daily eurocargo stralis

Wymiana pompy AdBlue

Ogrzewanie 
postojowe

- Odporność na drgania 
- Odporność na obciążenia cykliczne 
- Niskie zużycie wody

-  Wysoka wydajność przy rozruchu, nawet  
w niskich temperaturach

-  Lepsze i szybsze ładowanie 

Rozrusznik  Alternator

- Maksymalny okres żywotności dzięki 
najwyższej klasy komponentom

-  Guma wytrzymała na wysoką temperaturę
-  Zmniejszony ciężar
-  Ochrona przed przedostawaniem się pyłu 

i zabrudzeń
-  Wysoka odporność na drgania

- Pokrycie wysokiego zapotrzebowania na energię
 - Optymalna prędkość ładowania w każdej 

temperaturze
 - Bezobsługowość
 - Wzmocnione łożyska
 - Wysoki współczynnik wypełnienia miedzią
 - Wzmocniony obwód magnetyczny
 - Wzmocniony układ elektryczny
 - Stabilna moc elektryczna 

- Napięcie 12V lub 24V
- Moc od 850 do 2200W
- Praca w zakresie 

temperatur 
- -40OC do +70OC
-  Spalanie od 0,10 l/hPompa paliwowa + wtryskiwacze

-  Maksymalny okres żywotności dzięki  
najwyższej klasy komponentom

-  Guma wytrzymała na wysoką 
 temperaturę

-  Zmniejszony ciężar
-  Ochrona przed  

przedostawaniem się pyłu i zabrudzeń 
-  Wysoka odporność na drgania

Wycieraczki

- 10%

-10%

-10%

-10%

-10%

EKSPRESS DO KAWY

149 zł netto 149 zł netto

od 769 zł netto
od 1799 zł netto*
* za 2 sztuki

od 2299 zł netto*
* za 2 sztuki

od 2999 zł netto od 3699 zł netto*
* przy zwrocie starej części

od 3599 zł netto*
* przy zwrocie starej części

- Homologacja IVECO
- Zwiększona trwałość
- Mocny i precyzyjny 

strumień świetlny

 Oryginalne reflektory i żarówki iveco

Czas nagrzewania 2 minuty
Wszechstronne i kompaktowe urządzenie
Średnica 8 cm


