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bezpečnější jízdA
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bezpečnější jízdA
vAše vozIdlo je v dobrých rukou  
Každý profesionální řidič na silnici ví, jak je důležité mít za sebou 
spolehlivou, rychlou a kompetentní službu, která se kdykoli úplně postará 
o jeho vozidlo.  
Proto společnost Iveco, která navrhla a zkonstruovala vaše vozidlo, 
vytvořila a zorganizovala systém, který může vašemu vozidlu zaručit 
prvotřídní asistenci, 24 hodin denně, 365 dní v roce.  
Iveco vám nabízí dokonalé služby založené na komplexní podpůrné 
a opravárenské síti s více než 2300 autorizovanými prodejci 
a opravárenskými středisky po celé Evropě, s techniky a profesionály 
vyškolenými k poskytnutí maximálního výkonu při jakékoli práci a situaci.  
Pokud se svěříte službám Iveco, získáte tím také záruku originálních 
náhradních dílů Iveco, které vám umožní dlouhodobé zachování 
nezměněného výkonu vozidla - i vašeho pracovního výkonu.  Iveco má vše, 
co potřebujete pro plynulou jízdu a vyšší bezpečnost.
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SpokojenoSt 

vAše SpokojenoSt je nAše nejlepší odměnA
Profesionální řidiči, kteří jsou na cestě každý den, si zaslouží opravdu ty nejlepší 
služby, které jim pomohou a ochrání je v každé situaci, bez čekání.  
My ve společnosti Iveco jsme se rozhodli veřejně se přihlásit k našemu 
závazku a sepsat hodnoty,  za jejichž dodržování ručíme, jednu po druhé. 
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kompetence
naši technici se neustále 
školí, používají nejpokročilejší 
diagnostické přístroje a nepřetržitě 
tímto způsobem vylepšují stávající 
způsoby opravy. 

ÚSpory
Každou fázi servisního plánu 
provádíme s cílem snížit náklady na 
minimum a dosáhnout maximální 
účinnosti vozidla.

trAnSpArentnoSt
Přesně dodržujeme odhadovanou 
cenu a všechny provedené práce 
jsou jasně rozepsány. 
Vyměněné díly jsou na přání 
k dispozici.

rychloSt
Dokončení a dodací časy jsou 
přísně závazné.  Čekání na náhradní 
díly omezujeme na minimum 
a stále vás informujeme o časovém 
průběhu prací.

bezpečnoSt
Před předáním je vozidlo pečlivě 
zkontrolováno a na vyžádání lze 
provést i zkušební jízdu.

ohled nA žIvotní proStředí
Všechny díly a kapaliny vyměněné 
během opravy se regenerují 
a recyklují. 

zárukA
Služby zahrnují 12 měsíců záruky 
na díly i na práci počínaje dnem 
montáže.

www.origin.iveco.com



cílem je kvAlItA

dodavatelé
Iveco spolupracuje jen s dodavateli, 
kteří mohou zaručit špičkovou úroveň 
kvality a certifikované výrobní procesy. 

Suroviny 
Iveco si vybírá pouze materiály, které splňují 
nejpřísnější kvalitativní standardy a zaručují 

nejlepší výkon.

originální náhradní díly 
Iveco provádí přísné testy výrobků  

k zajištění jejich dokonalosti a spolehlivosti.
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cílem je kvAlItA

vždy vynIkAjící 
Origin 100% Iveco, to je dokonalá 
kvalita celého procesu Iveco. 
Origin je obchodní značka 
společnosti Iveco, která potvrzuje 
absolutní kvalitu celého výrobního 
a servisního cyklu  výrobků Iveco 
a ručí za ně. 

Origin 100% Iveco je víc než jen 
vyjádření určitého úmyslu; je to 
filozofie společnosti Iveco. Cílem 
dokonalé řady Origin 100% je 
zajistit maximální spokojenost 
zákazníka prostřednictvím 
procesu, který je navrhnutý tak, aby 
úplně a promptně uspokojil vaše 
požadavky. 

Síť profesionálů 
Neustálá přítomnost, spolehlivost a pozornost 
k potřebám zákazníka tvoří základ služeb 
poskytovaných sítí autorizovaných prodejců 
a opravárenských středisek Iveco. 

kontrola kvality 
Společnost Iveco přísně kontroluje výrobky, 
které přichází do jejích skladů. 

zákazníka
Spokojenost

www.origin.iveco.com



100% orIgInální náhrAdní díly

kvAlItA Iveco Se dlouhodobě nemění.
Dokonalou kvalitu Iveco prověřil čas díky originálním náhradním 
dílům, navrženým stejnými odborníky, kteří zkonstruovali vozidla Iveco: 
profesionály, kteří znají vozidla Iveco lépe, než kdokoli jiný.
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100% orIgInální náhrAdní díly
www.origin.iveco.com

IntenzIvní A podrobné 
teStování 
Originální náhradní díly Iveco 
získaly svůj certifikát na základě 
speciálních, podrobných 
a důkladných testů - jediného 
způsobu, jak opravdu prověřit jejich 
výjimečnou kvalitu a trvanlivost.

mnoho důvodů k výběru 
orIgInálních náhrAdních 
dílů Iveco 
Služby, speciální záruky, asistenční 
síť: okolo originálních náhradních 
dílů Iveco se točí celý dokonalý 
svět Iveco. 

Stejný původ, Stejný výkon
Originální náhradní díly Iveco se 
vyrábějí ve stejných továrnách 
jako vozidla Iveco a obchodní 
značka Iveco je proto zárukou jejich 
stejného výkonu.

neomezená zárukA
Iveco nedává na své originální 
náhradní díly  žádné kilometrové 
omezení. Skutečný způsob jak 
zajistit jejich kvalitu a výkon. 
a navíc společnost Iveco rozšířila 
záruku na práci na jeden rok.

ASIStence: 
zkušenoSt S kvAlItou.
rozsáhlá síť opravárenských 
středisek a autorizovaných prodejců 
Iveco v Evropě se o vozidla Iveco 
stará s absolutní profesionalitou 
odborníků vyškolených na 
vozidlech Iveco a připravených 
zasáhnout v každé situaci.

zárukA dodávky do 24 
hodIn*.
nepřetržitá výroba a distribuce 
originálních náhradních dílů Iveco 
je zárukou dostupnosti a dodávky 
dílů do 24 hodin v každé zemi, 
24 hodin denně, 365 dní v roce. 
Můžete tedy znovu začít pracovat, 
hned.

* s výhradou dostupnosti produktu



příSlušenStví

šIroké Spektrum A dynAmIcký vývoj
Iveco Shop je řada exkluzivně vyvinutého příslušenství určeného 
k přeměně  vašeho vozidla Iveco v jedinečný model, přesně vyhovující vašim 
požadavkům.  Všechny výrobky Iveco Shop jsou zárukou maximální kvality, 
ve které se kombinuje špičkový design s technickou inovací a bezpečností.
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příSlušenStví
www.ivecoshop.com

poznáte ho nA první pohled
Široká nabídka vnějších doplňků 
vám umožní upravit si vozidlo podle 
svého přání a dát mu přitažlivější 
design, zlepšit jeho výkon a snížit 
spotřebu paliva. 
To vše díky vyváženému poměru 
mezi technickým výzkumem 
a designem, se zárukou užitných 
vlastností a krásy každého modelu.

o tAkovém žIvotě nA pAlubě 
Se vám AnI neSnIlo
Elegance a prestiž: tak by se dalo 
popsat vnitřní příslušenství 
určené k jedinečnému 
a nápaditému zařízení vozidla. 
různorodá nabídka produktů 
rozjasní i ty nejdelší trasy a zajistí 
vaše pohodlí, ať už vaše cesta 
směřuje kamkoli.

drAhocenná pomoc přI vAší 
prácI
Bezpečnost znamená 
všechno. Proto je v sortimentu 
bezpečnostního příslušenství 
Iveco Shop řada pomůcek na dosah 
ruky, které vám umožní klidně se 
vypořádat se všemi neočekávanými 
situacemi.

péče Spočívá v detAIlech
Produkty příslušenství pro 
komfort slouží k dalšímu 
zpříjemnění doby odpočinku. 
Protože být v kabině přece 
neznamená jen sedět za volantem.

nejnovější technIkA
Iveco Shop drží krok s dobou. 
Se sérií příslušenství hi-tech 
budete mít k dispozici vždy 
nejnovější techniku. 
Mnoho možností, jediný cíl: zlepšit 
vaši práci.

Katalog s bohatou nabídkou příslušenství Iveco Shop 
je k dispozici v síti Iveco.



příSlušenStví

vnější doplňky   
Ozdoby dle přání zákazníka, aerodynamické 
sady, doplňky na kola, osvětlení a klaksony - 
cenné detaily pro vaše vozidlo.

bezpečnoSt 
systémy ochrany proti krádeži, couvací 
systémy, osvětlení, nouzové vybavení, 
sněhové řetězy, vložky stěrače čelního skla - 
vše, co je třeba k bezpečné jízdě

hI-tech
Bluetooth, rádio, CB, navigační systémy:  
nejnovější technika.
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kAbInA
Potahy sedadel, koberečky, ozdobná 
lišta přístrojové desky, topení 
a klimatizační zařízení - stačí si jen 
správně vybrat.

komfort
Kávovary, chladničky, vybavení pro 
pohodlí a volný čas  - ideální nabídka 
pro uvolněnou jízdu.



ServISní plány

bezStAroStná jízdA S Iveco
Společnost Iveco byla ve světě dopravy vždy jedničkou. Spokojenost, 
spolehlivost a dokonalost platí pro každý servisní úkon, díky řadě náhradních 
dílů origin 100% Iveco a profesionalitě servisní sítě. a aby mohla společnost 
Iveco neustále nabízet svým zákazníkům jen to nejlepší, vytvořila systém 
elements - širokou nabídku servisních plánů na míru, určených k udržení 
každého vozidla vždy v dokonalé formě.  Jak? Důvěrou v servisní síť se 
špičkovými službami, které jsou schopné minimalizovat provozní náklady 
a zajistit dlouhodobou hodnotu vozidla.
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ServISní plány

Služby nA míru
Elements jsou vysoce 
specializované prvotřídní servisní 
služby, jejichž cílem je zajistit 
dlouhodobou životnost každého 
vozidla za každého provozu.
Systém Elements posiluje koncepci 
vzájemného pochopení a kontinuity 
mezi stranami a podporuje 
nejenom pevný vztah mezi 
společností Iveco a zákazníkem, 
ale také týmovou spolupráci mezi 
prodejní a servisní sítí. 

Každý kontrakt je zárukou 100% 
výhod a 100% hodnoty Iveco:

flexibilita výběru ideálního plánu 
pro vás i vaše vozidlo,

transparentnost plateb bez hrozby 
neočekávaných nákladů, 

efektivita opravárenských 
středisek Iveco, k vašim službám 
s náhradními díly Origin 100% 
Iveco,

dovednosti specializovaných 
techniků s nejmodernějším 
vybavením,

jistota udržení dokonalého stavu 
vozidla,

hodnota vozidla, jejíž výše se díky 
pravidelné údržbě s certifikátem 
Iveco nemění.



číSlA jednotlIvých Států
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.

nA ceStě S vámI 365 dní v roce.  
Středisko služeb zákazníkům Iveco je připraveno pomoci vám na silnicích 
celé Evropy, kdykoli a v jakýkoli den roku, i během svátků. 
telefonní linka pomoci je dostupná ve všech evropských zemích 
bezplatně pro vozidla v záruce s platnou smlouvou na opravu a údržbu.  
na lince pracují speciálně vyškolení operátoři. Tito profesionálové se s vámi 
nejenom domluví vaším jazykem, ale jsou také schopni pochopit váš 
problém, spojit se s nejbližším autorizovaným opravárenským střediskem 
Iveco a sledovat váš případ až do opravy vozidla s využitím různých 
dostupných komunikačních kanálů.

Cena telefonního hovoru podle
tarifu vašeho telefonního operátora. 

www.origin.iveco.com



dAIly QuIck ServIce

do hodIny A bez objednání
Daily Quick Service je revoluční  servisní plán, který za méně než jednu hodinu 
a bez nutnosti objednání vrátí vaše Daily na silnici v perfektním stavu. Služba 
Iveco založená na rychlosti, určená těm, kteří potřebují víc času na svou práci.
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výměnA oleje A fIltru bez 
objednání
Vrátí vaše vozidlo během několika 
minut zpátky na silnici se zárukou 
dlouhodobé spolehlivosti a výkonu 
motoru.

výměnA výfukové SouStAvy:  
okAmžItě
Výfuková soustava ve špatném stavu 
může způsobit vážné problémy, 
například zhoršenou viditelnost 
za vozidlem. nejlepším řešením 
je výměna výfukové soustavy 
s použitím originálních náhradních 
dílů Iveco - co nejrychleji.

brzdy v rekordním čASe
na cestách je vždy třeba počítat 
s rizikem. Jediným způsobem 
omezení tohoto rizika na minimum 
je okamžitá výměna brzdových 
destiček a kotoučů za originální 
náhradní díly Iveco.

tlumIče: StAbIlItA  
vozIdlA - okAmžItě.
Pokud nechcete, aby bylo vozidlo 
vystaveno velkým vibracím, které 
mohou ohrožovat jeho stabilitu 
a ovladatelnost, nechte si bez 
otálení namontovat nové tlumiče.



přeprAvA ceStujících je nAše práce 
Irisbus Iveco je mezinárodní jednička na trhu přepravy cestujících. Jako 
vedoucí hráč evropského výrobního odvětví autobusů a autokarů nabízí 
společnost Irisbus Iveco úplnou řadu výrobků, pro něž je charakteristické 
maximální pohodlí i bezpečnost.
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špIčková nAbídkA I technIkA 
Úspěch autobusů Irisbus Iveco 
spočívá v neobyčejně vysoké úrovni 
výrobků, které splňují všechny 
požadavky - ať už pro minibus, 
autobus nebo autokar.  
špičkové  výrobky i pokud jde 
o ekologické hledisko, protože 
jsou vybaveny elektrickým nebo 
hybridním pohonem.

celý Svět Služeb je vám 
k dISpozIcI.
Přeprava osob vyžaduje vynikající 
kvalitu služeb. 
Iveco Customer Service nabízí 
veškeré své znalosti, kvalitu 
i techniku a tak se každá cesta 
stává radostí. Spolehlivá 
a komplexní, strukturovaná tak, 
aby maximálně pokrývala hlavní 
turistické trasy - distribuční 
a servisní síť disponuje 115 
opravárenskými středisky po 
celé Itálii.
Kvalita originálních náhradních 
dílů Iveco je zaručena specifickou 
dokonalostí značky Origin 100% 
Iveco Irisbus.



přívěSy A návěSy 

S mnohA výhodAmI pro vAše podnIkání.
Bullder je nová značka skupiny Iveco určená pro náhradní díly, služby 
a opravy přívěsů a návěsů. na základě své zkušenosti předního silničního 
dopravce vybrala společnost Iveco nejlepší dodavatele v odvětví přívěsů 
a uvedla jejich výrobky na trh pod značkou bullder. Úplně nový nápad, 
jehož cílem bylo usnadnit vám práci a dovést kvalitativní standardy 
k naprosté dokonalosti.
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287    Pantone

300    Pantone

přívěSy A návěSy 

bullder šetří váš čAS
Se značkou Bullder dokážete vyřešit 
údržbu i opravu tahače a přívěsu 
při jediném zastavení.
To pro vás znamená snížení nákladů 
na prostoj vozidla a více času na 
cestu - díky kvalitě servisu Bullder.

kvAlItA zrozená ze 
zkušenoStI 
náhradní díly pro přívěsy a návěsy 
jsou stejné kvality jako originální 
náhradní díly pro kamiony Iveco.  
Čestné slovo Iveco.

zárukA ve znAčce I ve 
SkutečnoStI
Pro záruku na náhradní díly Bullder 
platí stejná pravidla, postupy a výhody 
jako u dílů pro kamiony Iveco a získáte 
tedy stejný kvalitativní standard pro 
přívěs i tahač.

vynIkAjící Síť 
k vAšIm Službám.
Společnost Iveco vám nabízí 
vynikající výrobky a služby spolu 
s komplexní sítí opravárenských 
středisek i pro přívěsy a návěsy a může 
se tedy postarat o celé vozidlo. 

náhradní díly a služby  
pro přívěsy a návěsy. 

www.origin.iveco.com



vždy S vámI
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nAšI technIcI, vAšI pArtneřI  
Technici opravárenských středisek Iveco jsou připraveni postarat se o vaše 
vozidlo s bezkonkurenčními znalostmi lidí, kteří pracují s vozy Iveco kaž-
dý den. Problémy umějí odstranit mnohem lépe než kdokoli jiný a ušetří 
tak váš čas i peníze. 

K opravě používají stejné diagnostické přístroje Iveco, jaké se používají 
na testování vozidel. Díky technologiím Teleservices a EaSY dokáží mimo-
řádně efektivně poskytovat pomoc na dálku .

Jen technici a odborníci společnosti Iveco se postarají o vaše pracovní vozi-
dlo jako opravdoví partneři.

www.origin.iveco.com





27www.origin.iveco.com


