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Crossway, určený pro meziměstskou a školní dopravu, je spolehlivý univerzální dříč.
Jeho úžasné vlastnosti z něj učinily nejprodávanější meziměstský vůz v Evropě.
Vhodný pro krátké a střední vzdálenosti.
Díky milionům ujetých kilometrů ve všech podmínkách může Crossway nabídnout vysokou míru spolehlivosti.
Produktivita nového vozu Crossway: nejlepší poměr kvality a ceny na trhu, nízká spotřeba paliva, delší servisní 
intervaly, vyšší bezpečnost a mnoho dalších výhod.
Tři délky (10,8 m – 12 m – 13 m) a široká nabídka rozmístění sedadel vytvářejí z řady Crossway nejlepší  
a nejflexibilnější dopravní prostředek.

CROSSWAY
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Představení
Nejlepší zkušenosti
Více než 90 let výroby autobusů nás naučilo, co se od našich vozů očekává nejvíce. Je to spolehlivost.
Autobusy Crossway představují náš nejvýznamnější úspěch ve světě veřejné dopravy: zajišťují bezpečnou a pohodlnou 
přepravu milionům lidí po celé Evropě, nabízejí špičkovou technologii za nejvýhodnějších ekonomických podmínek  
na trhu. Zajišťují přepravu na nejrozmanitějších provozních linkách na celém světě.
Každý den vkládají miliony lidí důvěru do našich vozů, které je přepravují do práce, do škol, k lékaři nebo jen  
tak na výlet. Každý den lidé čekají na zastávkách ve finském Ivalu, španělské Málaze, ruském Surgutu či v řecké Kavale. 
Po celý rok, na nejrůznějších místech, za každého počasí, v teplotách od -30°C do +40°C, věří, že pro ně naše  
vozy přijedou.
Tato důvěra nás zavazuje k tomu, aby naše vozy bezchybně sloužily po dlouhé roky. A těmto nárokům odpovídá 
jejich konstrukce a výroba.
Kromě toho, že máme s užitkovými vozy nenahraditelné a dlouholeté zkušenosti, u každé nové generace našich 
vozidel jsou prováděny mimořádně náročné testy na obrovském počtu prototypů.
Testy probíhají nejen za provozu, ale především v extrémních klimatických a provozních podmínkách.
Lídr evropského trhu. Dlouholeté zkušenosti.

Dlouhá tradice
Silniční & funkční testy
1 000 000 km s každou řadou vozů

Zátěžové testy
6 000 000 km na evropských silnicích s každou řadou vozů

Testy spolehlivosti
1 600 000 km v podmínkách reálné dopravy

Základ kvalitní výroby.
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1 VŠESTRANNOST:
• Tři délky (10,8 m – 12 m a 13 m)
• Široká nabídka uspořádání sedadel
• Tři pohony: CNG a HI-SCR Diesel

2 NOVÉ PRACOVIŠTĚ ŘIDIČE: 
• Nová přístrojová deska, nové ovládání, nový volant
• Velký prostor a tepelný komfort
• Optimalizované úložiště

3 PRODUKTIVITA: 
• Nejlepší ve své třídě v celkových nákladech na vlastnictví (TCO)
• Dvě nové převodovky

4 ÚČINNOST:
• Motory HI-SCR a CNG
• Standardizace v celé řadě pro optimalizaci údržby

Crossway hlavní pilíře
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Všestrannost
Ucelená řada pro všechny mise
Díky své univerzálnosti a rozmanitosti dostupných verzí může Crossway snadno uspokojit potřeby zákazníků  
ve všech druzích přepravy.

CROSSWAY – Pop verze
Snadný přístup a pečlivě navržený komfortní interiér z něj dělá ideální autobus pro školní dopravu.
Navíc nabízí atraktivní provozní náklady a prokázanou spolehlivost.

CROSSWAY – Line verze
Ideální volba pro přepravu cestujících na krátkých a středně dlouhých trasách. Vyznačuje se bezpečným  
a pohodlným prostředím, nízkou spotřebou paliva, delšími servisními intervaly a prostorem pro řidiče, jenž 
odpovídá nejvyšším ergonomickým normám. 

CROSSWAY – High Value verze
Model Crossway High Value je nadstavbou verze Crossway Line, která nabízí zabudovanou klimatizaci, individuální 
osvětlení a individuální výstupy klimatizace u cestujících při zachování původní výšky vozu.

CROSSWAY – Pro verze
Dokonalá odpověď pro zákazníky, kteří hledají prostředek pro regionální dopravu. Crossway Pro představuje 
flexibilní vůz s praktickými vlastnostmi meziměstského autobusu, avšak s pohodlím standardního autokaru. 
Kombinuje snadný přístup s prvky výbavy turistického autokaru a umožňuje tak příjemné cestování jak v městském 
prostředí, tak na meziměstských linkách. 

Verze CROSSWAY CNG
Verze Crossway CNG implementuje konstrukční řešení z osvědčené rodiny Crossway. Patentovaná úplná integrace 
plynových lahví do střechy umožňuje dosáhnout nejnižší výšky na trhu (3,45 m), která je ideální pro každou trasu 
a poskytuje maximální stabilitu na silnici.
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Nové pracoviště 
řidiče
Řízení autobusu Crossway je snadné 
Přístrojová deska byla přepracována s novými ovládacími prvky v malé  
vzdálenosti od řidiče. Ovládací prvky na volantu jsou blízko prstů a není nutné 
pouštět volant, abyste měli pod kontrolou všechny hlavní funkce. Větší prostor  
a nový vzhled dělají z kabiny řidiče pohodlné místo pro každodenní operace. 
Plně barevný 7" displej zobrazuje další jízdní informace: hodnocení jízdního 
stylu, stav akumulátoru, hladinu motorového oleje, informace o převodovce  
a nastavení rychlosti pro tempomat. Přístrojová deska je plně přizpůsobitelná 
díky několika úložným prostorům, nabíjecím zástrčkám, dvěma USB portům  
a držáku na nápoje a lahve.
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Vylepšená ergonomie
• Všechny ovládací prvky jsou viditelné
• Ovládací prvky na přístrojové desce v malé  
 vzdálenosti od řidiče
• Ovládací prvky na volantu v blízkosti prstů,  
 není třeba pouštět volant   

100 % pracoviště 
• Přizpůsobitelná přístrojová deska
• Více úložišť (ukládání složek A4)
• Nabíjecí zástrčky 12 V, 24 V, dva USB sloty
• Držák na lahve a kelímky

Více informací o jízdě
• Plně barevný číselný 7" displej
• Vyhodnocení stylu jízdy
• Stav nabití akumulátoru  
• Hladina motorového oleje 
• Informace o převodovce
• Nastavení rychlosti pro tempomat
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Motory
Řada Crossway je dostatečně všestranná, aby vyhovovala různým uspořádáním motorů, jako jsou:  
Motor Tector 7 pro Diesel / HVO / XTL, Cursor 9 pro obě paliva Diesel / HVO / XTL a CNG pro CNG nebo Biometan.

Tector 7 Diesel / HVO / XTL vysoká účinnost 
• Lehčí, menší rozměry, podélná poloha
• Vysoký výkon díky síle 320 koní
• Nízká spotřeba paliva

Cursor 9 Diesel / HVO / XTL vysoký výkon 
• Kroutící moment až 1 600 Nm pro překonání každého svahu
• Optimalizovaný přístup pro údržbu
• Příčná instalace cestujícím umožňuje bezproblémový průchod zadními dveřmi
• Snazší montáž klimatizace pro náročný klimatizační výkon

Cursor 9 CNG vynikající zkušenosti 
• Vysoký výkon díky síle 360 koní 
• Nízké emise a kompatibilita s biometanem
• Kroutící moment až 1 600 Nm
• Optimalizovaný přístup pro údržbu

DIESEL / HVO / XTL CNG

Délka  
(m)

Tector 7 Cursor 9 Cursor 9 CNG

320 hp - 228 kW 400 hp - 294 kW 265 kW (360 hp)

10,8  *

12  *

13  *

* dostupné pouze pro model Crossway Pro
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Efektivita
Naftové motory Euro VI:
Regenerace? Ne, děkuji!
Naše motory splňují požadavky norem Euro VI díky patentované technologii HI-SCR, 
která se pyšní více než šestiletou tradicí s 250 000 vyrobenými kusy. I bez použití EGR 
tak máte záruku velmi vysoké výkonnosti konverze NOx (přes 95 %):
• Až o 8 % větší výkon a až o 9 % větší kroutící moment pro variantu 
 s motorem Tector
• Až o 9 % větší výkon a až o 12 % větší kroutící moment pro variantu 
 s motorem Cursor
• Větší komfort při řízení díky nižšímu hluku a vibracím
• Nízké provozní náklady díky minimálnímu opotřebení motoru a dlouhým 
 servisním intervalům
• Kompaktní a štíhlý design, snižuje celkovou hmotnost a umožňuje snadnou montáž

Nejlepší celkové náklady na vlastnictví (TCO) ve své třídě.

Motor CNG
Motor Cursor 9 CNG disponuje výkonem 360 koní a představuje nejlepší řešení pro městskou a meziměstskou 
linkovou dopravu vzhledem k autonomnímu dojezdu od 500 až po 600 km v závislosti na typu mise.
Pro motory s vnitřním spalováním je zemní plyn nejekologičtějším palivem, z čehož ve vztahu k životnímu prostředí 
plynou značné výhody.
Tyto výhody jsou nejmarkantnější zejména v otázkách emisí částic a hluku. U zemního plynu se emise částic blíží 
nule a emise NOx jsou nižší o více než jednu třetinu.
Nižší je i hladina hluku, takže řidiči, cestující i okolní obyvatelé ocení mimořádně tichý provoz.
Řada CNG je 100 % kompatibilní s biometanem vyráběným z recyklovaného odpadu. Vozidla IVECO BUS se 
vyznačují špičkovou uhlíkovou stopou a představují hmatatelný krok směrem k přechodu na jinou energii. Jednou 
z ekologických výhod je snížení emisí CO2 až o 95 %!
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Produktivita 
Celkové provozní náklady  
nejlepší ve své třídě
Prodejní cena tvoří jen jednu část příběhu
Kolik stojí autobus? Zaplatíte prodejní cenu, to je pravda. Ale co údržba a cena 
paliva? Proto, když je řeč o nákladech, my mluvíme o celkových provozních 
nákladech (TCO): jediném měřítku dobré investice. 

TCO: širší pohled
TCO se skládá z několika částí:
• kupní cena
• kapitálové náklady
• náklady na údržbu a opravu
• spotřeba paliva a močoviny
• zůstatková hodnota a další náklady jako mzda řidiče, pojištění, poplatky, 
 mýtné atd.
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Prodloužení servisních intervalů údržby během provozu (oproti verzi Euro V)
• delší interval výměny motorového oleje, Cursor (+ 50 %) 
• delší interval výměny motorového oleje, Tector (+ 60 %) 
• delší interval výměny filtru pevných částic (+ 300 %) 
• delší interval výměny vzduchového a hydrostatického filtru (+ 50 %)

2letá záruka na vozidlo a 5letá záruka na prorezavění karoserie

Zabudovaná LED světla: 
5x delší životnost, o 70 % nižší spotřeba energie.

Jsme odhodláni optimalizovat většinu těchto nákladů po celou dobu životnosti 
vozidla. A výsledek? Větší spokojenost, pokud jde o celkové úspory, a vyšší 
prodejní cena ojetého vozu pro všechny naše zákazníky.
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Crossway CNG 
IVECO BUS klade důraz na trvalou udržitelnost od samého počátku.  
Vyvíjí autobusy, které berou ohled na životní prostředí a přitom uspokojují 
veškeré nároky zákazníků na výkonnost, spolehlivost, bezpečnost a komfort.
Na rostoucí poptávku po čistší a nízkouhlíkové mobilitě nyní značka  
IVECO BUS odpovídá novou koncepcí autobusu Crossway s pohonem na CNG, 
která představuje ideální vůz pro trvale udržitelnou regionální dopravu. 

Odborníci na dopravu na zemní plyn
Technologii CNG vyvíjí IVECO BUS v posledních dvaceti letech jako alternativu 
dieselového pohonu. S každou novou generací autobusů CNG posiluje značka 
IVECO BUS svou roli dlouhodobého partnera pro provozovatele veřejné 
dopravy, kteří se snaží rozšiřovat svůj vozový park o autobusy s pohonem na 
stlačený zemní plyn. Důkazem je již téměř 8 000 autobusů IVECO BUS na CNG, 
které jsou dnes na silnicích v provozu.
Regionální dopravci tak dnes mohou díky autobusům Crossway Natural Power 
ve svých regionech mimo městské uzly dále rozšiřovat ekologicky čisté linkové 
spoje.

Přirozená volba trvale udržitelné mobility
Jelikož poptávka po mobilitě roste i mimo městské oblasti, je pohon na CNG do 
budoucna ideální volbou.
Vozy s pohonem na zemní plyn jsou uznávanou ekologickou alternativou pro 
provoz v nízkoemisních zónách na evropské i lokální úrovni.
Pohon na CNG produkuje téměř nulové emise pevných částic, nízké emise NOx 
a nabízí i nižší hlučnost (až o 3 dB). V kombinaci s použitím biometanu tak lze 
uhlíkovou stopu snížit až o 95 %.
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Dieselové autobusy lze jednoduše nahradit 
CNG autobusy
Nový Crossway Natural Power využívá osvědčená konstrukční řešení rodiny 
Crossway. Tím maximálně usnadňuje situaci dopravcům, kteří chtějí vozový park 
modernizovat postupně, neboť takto mohou vyměňovat dieselové vozy za 
CNG autobusy postupně:
• Stejná výška vozu: díky chytré integraci CNG nádrží do střechy má vůz
 stejnou výšku jako dieselová verze Crossway s klimatizací (3,45 m)
• Stejná přepravní kapacita, až 63 sedadel u 13 m verze
• Stejný prostor pro zavazadla (až 6,2 m3)
• Výborná přístupnost s vnitřní výškou 2 m se zachováním vnitřních 
 zavazadlových košů
• Stejný výkon i točivý moment jako u původní dieselové verze 
 (360 hp a 1 620 Nm)
• Dojezd až 600 km s kapacitou CNG nádrží 1260 l je zcela dostačující 
 pro většinu regionálních dopravních misí 

Nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Síť CNG čerpacích stanic pro těžká užitková vozidla se ve většině evropských 
zemí rozrůstá, neboť poptávka po přepravě zboží vozy na zemní plyn prudce 
stoupá.
Dopravci tak mohou nyní bez obav investovat do budoucnosti díky atraktivní 
ceně paliva ve srovnání s dieselem a pobídkám na celostátní i lokální úrovni.
Díky stále atraktivnějšímu obchodnímu modelu přechodu na zemní plyn, 
se nabízí možnost investic dopravců do vlastních CNG čerpacích stanic.
Servisní síť IVECO a IVECO BUS pro CNG nákladní auta, dodávky a autobusy 
se rychle rozrůstá po celé Evropě a představuje tak pro dopravce dokonalého 
partnera z hlediska údržby, náhradních dílů i školení zaměstnanců.

CURSOR 9 CNG - EURO VI

Výkon 265 kW (360 hp) @ 2200 rpm

Točivý moment 1600 Nm @ 1200 rpm

Zdvihový objem 8,7 litrů

Vícebodové vstřikování (MPI)
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POP VERZE LINE VERZE / PRO VERZE / HIGH VALUE VERZE

Sedadla.  
Různá řešení rozmístění sedadel*

55 sedadel cestujících

10,8 m

12 m

57 sedadel cestujících

13 m

63 sedadel cestujících

* Další možnosti vám nabídnou obchodní zástupci IVECO BUS. Sedadla cestujících Sedadlo řidiče Prostor pro vozíčkářeSklopná sedadla

47 sedadel cestujících 47 sedadel cestujících

55 sedadel cestujících

61 sedadel cestujících

59 sedadel cestujícíchh
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NABÍDKA SEDADEL

Verze Scoleo Scoleo Max Lineo Fix Lineo Spacio Line

Pop

Pop
(13 m - 63 sedadel &  
12 m - 57 sedadel)

Line

Pro

 High Value

1 SCOLEO & SCOLEO MAX
Tato sedadla nabízejí veškeré užitné vlastnosti sedadel Scoleo 
a díky novému konstrukčnímu řešení zádové opěry zvyšují 
kapacitu vozu. 13 metrový model Crossway Pop tak může mít 
kapacitu až 63 míst k sezení.

LINEO FIX & LINEO
Sedadla určená pro pravidelné linky, převážně pro příměstský  
a meziměstský regionální typ dopravy. Pohodlný tvar sedadla  
s pevným opěradlem je ideálním ergonomickým řešením.

SPACIO LINE
Esteticky příjemná, ergonomická a pohodlná sedadla.  
Nová sedadla Spacio jsou konstruována tak, aby cestujícím 
zaručila maximální pohodlí při cestování všeho druhu.

3

2

1 2 3
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Kvalita.
Maximální kontrola
Kontrola kvality v závodě ve Vysokém Mýtě patří mezi nejlepší na světě 
Veškerý výrobní proces je řízen v souladu s programem WCM (World Class 
Manufacturing), který vychází ze zkušeností a praxe japonských výrobců 
automobilů. Základní princip tohoto systému je prostý, ale nekompromisní: 
vadný produkt musí být odhalen přímo na pracovišti, kde k chybě došlo, a každá 
závada musí být okamžitě odstraněna.
Hlavním cílem je vytvořit proces, při němž žádné vadné díly nevznikají. Za tím 
účelem zavádíme stále nové výrobní postupy a ty staré, osvědčené, vylepšujeme.
Používáme též 2D a 3D laserová centra, svařovací roboty, obrovské mobilní a 
statické 3D skenery, díky nimž dosahujeme přesných rozměrů konstrukce. Naše 
unikátní lakovna zaručuje karosériím dlouhou životnost. Využívá kataforézu na 
principu elektrochemické galvanizace. K tomuto účelu používáme kataforézní 
vanu o obsahu 300 m3. Závěrečné lakování je prováděno v plně robotizovaných
lakovacích boxech. Celé toto úsilí by bylo zbytečné bez bezchybné montáže. 
Proces je řízen centrálně; práce hlavních nástrojů je monitorována online řídícím 
serverem přes Wi-Fi. Pokud je odhalena odchylka, řídící server vydává příkaz 
napravit závadu v reálném čase.
Výrobní proces každého vozu je zakončen řadou takzvaných diagnostických 
testů. Všechny vozy jsou před expedicí a dodáním zákazníkovi testovány 
v reálném provozu.
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Bezpečnost. 
Moderní bezpečnostní systémy
Ovládání brzd 
Brzdy jsou vybaveny základními systémy jako:
 - ABS (protiblokovací systém)
 - ASR (regulace prokluzu kol)

Zkrácení reakční doby a kratší brzdná dráha
 - ESP (elektronický stabilizační program)

Nižší riziko ztráty kontroly nad vozidlem

Kataforéza
Konstrukce a komponenty vozu jsou chráněny kataforézní antikorozní úpravou, 
která je nejúčinnějším průmyslovým řešením proti korozi.

Vůz splňuje bezpečnostní normu R66/02
Zaručuje bezpečnost cestujících i v případě převrácení vozu.
Díky těmto konstrukčním řešením je zachována maximální bezpečnost bez 
navýšení hmotnosti vozu.

Zmírnění čelní kolize s R29
R29.03 shoda s testy A a B
Certifikace TÜV
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Nový svět 
konektivity 
Nejpokročilejší konektivita nové řady IVECO BUS vám umožní mít vozovový park 
autobusů plně pod kontrolou a optimalizovat jeho provozuschopnost, spotřebu 
energie a celkové náklady na vlastnictví (TCO). Snižte své náklady, zlepšete svůj 
výkon a zajistěte, aby byl provoz a údržba autobusů chytřejší než kdykoli 
předtím. Zvolte si naši konektivitu a vyberte si řešení, které nejlépe splňuje 
vaše požadavky. 

Balíček Premium
Balíček Premium Pack vám kromě 
služeb Smart Pack poskytne výkonné 
nástroje pro správu vozového parku 
v reálném čase. Můžete si vybrat 
modulární možnosti, které si přejete 
přidat do svého balíčku Smart Pack: 

• Dle verze správa vozového parku 
v reálném čase

• TiGR Web API 

Balíček Smart
Balíček Smart Pack je součástí sériové 
výbavy všech vozidel IVECO BUS 
HEAVY RANGE. Poskytne vám digitální 
služby ve vašem autobusovém parku 
prostřednictvím následujících funkcí:

Podpora řídicího střediska
• Proaktivní údržba
• Technické zprávy 

Zákaznický portál IVECO ON 
• Chytré zprávy o provozu
• Příst. panely pro hodnocení jízdy

Zjistěte si více o komerčních balíčcích, ze kterých si můžete vybrat své služby.
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TiGR Web API 
Webové rozhraní API TiGR (specifikované sdružením 
ITxPT) je standardizované řešení pro správu 
vozového parku pro více značek. Integrujte data 
do svých vlastních systémů a získávejte události a 
výstrahy v reálném čase, diagnostické poruchové 
kódy vozidel a všechny potřebné klíčové ukazatele 
výkonnosti vašeho vozového parku.  

Obsah /
balíček

Fleet  
essential

Fleet essential
Tacho + 
připojený 
etylometr

Fleet 
enhanced

Polohování a geofencing

Spotřeba paliva a výsledkové karty

Stav vozidla

Hodiny řidiče

Dálkový tachograf a
připojený etylometr ke stažení

Data prostřednictvím webových služeb

Historie dat 12 m. 12 m. 24 m.

Balíček Premium Pack
Vyberte si službu správy vozového parku, která vám pomůže v reálném čase 
sledovat mnoho ukazatelů, jako je zeměpisná poloha, spotřeba energie, stav 
nabití trakční baterie nebo zbývající dojezd.

Správa vozového parku prostřednictvím služby Verizon Connect 
Vyberte si ze tří balíčků řešení Verizon, který nejlépe 
vyhovuje vašim potřebám. Kromě funkcí uvedených  
v tabulce. 

Tyto tři balíčky vám pomohou snadno spravovat váš vozový park: 

- Zlepšení přehledu o vozidle 
pomocí geolokačních informací

- Dodržování předpisů díky 
zaznamenávání činností  
řidiče (například doby 
odpočinku a řízení) a údajů 
z připojeného alkoholového 

blokovacího zařízení
- Přijímání pokročilých zpráv, 

sledování celého vozového parku 
- Přijímání výstrah na základě 

přizpůsobených spouštěčů, 
včetně spouštěčů  
z připojeného alkoholového 

blokovacího zařízení
- Získejte konkrétní spouštěče 

a údaje potřebné pro řízení 
vozového parku elektrobusů 
v reálném čase: stav nabití 
akumulátorů, dojezd, spotřeba 
energie, doba dobíjení

VÝHODY SPRÁVY VOZ. PARKU
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Řešení služeb šité na míru
Výběrem vozidla značky IVECO BUS jste se rozhodli pro kvalitu: můžete se spolehnout na nejlepší údržbu, vysoce 
výkonné díly a kvalifi kované odborníky, kteří jsou připraveni vám pomoci, kdykoli a kdekoli to budete potřebovat 
- a můžete pracovat s naprostým klidem. 

ELEMENTS: balíčky služeb šité na míru
S cílem nabídnout vám to nejlepší ze všeho vytvořila IVECO BUS služby 
ELEMENTS: širokou škálu servisních balíčků na míru, které jsou navrženy tak, 
aby vaše vozidlo zůstalo na cestách s minimálními přestávkami na údržbu 
a opravy.

Služby na míru
Služby ELEMENTS jsou vysoce kvalitním specializovaným servisem, jehož cílem 
je zajistit dlouhou životnost každého vozidla ve všech odvětvích. Zkombinujte 
„Elements“, které nejlépe odpovídají vašim potřebám, a vytvořte si tak vlastní 
balíček služeb na míru! Vyberte si smlouvu o plánované údržbě a prodloužené 
záruce kombinací hlavních prvků, které tvoří nabídku (údržba, hnací linka, 
extra hnací linka, opotřebení), která dokonale vyhovuje vašemu podnikání.

SMLOUVY O PLÁNOVANÉ ÚDRŽBĚ 

Údržba Drive Line Extra 
Drive Line Opotřebení

S LIFE

M LIFE

3XL LIFE

Níže uvedená tabulka shrnuje všechny možné kombinace:

- Údržba
- Mazání
- Výměna oleje a kapalin 
 dle příručky údržby a oprav 

ÚDRŽBA

- Součásti, které ještě nejsou 
pokryty službou Element, 
např. elektrický systém

EXTRA DRIVE LINE

- Motor
- Vstřikování paliva
- Převodovka 
- Opravy kardanových hřídelí 
 a náprav

DRIVE LINE

- Spojka
- Brzdové desky
- Brzdové kotouče
- Brzdové bubny
- Brzdové vedení 
 pro bubny

OPOTŘEBENÍ
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ORIGINÁLNÍ DÍLY IVECO BUS zajišťují, aby váš model 
Crossway byl stále v provozu a jezdil hospodárně. Široká nabídka 
sahá od nových a repasovaných dílů až po servisní sady a 
telematická řešení. 

IVECO CAPITAL je vlastní značka fi nančních služeb společnosti 
IVECO a nabízí celou škálu služeb v oblasti fi nancování, leasingu, 
pronájmu a doplňkových služeb pro užitková vozidla. Součástí 
balíčku může být prodloužená záruka, služby údržby a oprav 
a různé druhy pojištění*. Všechny fi nanční balíčky lze přizpůsobit 
potřebám zákazníka a vztahují se na nová, ojetá a přestavěná 
vozidla. Další informace získáte u svého prodejce IVECO.

* Podléhá schválení úvěru. Nabídky a produkty se mohou v jednotlivých zemích lišit 
  v závislosti na místních daňových a účetních předpisech.

OK BUS je certifi kační značka IVECO BUS, která zaručuje kvalitu a dokonalost zákazníkům, kteří si chtějí 
koupit bezpečný, spolehlivý a zaručený ojetý autobus. Evropský tým OK BUS má šest středisek ve čtyřech 
zemích: Francii (Mitry-Mory, Corbas a Rorthais), Německu (Ulm), Itálii (Verona) a Španělsku (Madrid), 
která nabízejí širokou škálu řešení pro jakoukoli potřebu přepravy osob. 

SERVISNÍ SÍŤ
Ať už se nacházíte kdekoli, nikdy nebudete daleko od servisu nebo autorizovaného servisního místa IVECO BUS. Díky rozsáhlé síti více než 600 servisních míst v Evropě s plně vyškolenými techniky a odborníky 
na diagnostiku je IVECO BUS vždy připravena vám pomoci a vyřešit jakékoli problémy, ať jste kdekoli a kdykoli nás potřebujete. 

IVECO ASSISTANCE NON-STOP znamená telefonickou asistenci 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, abyste udrželi svůj vůz Crossway a 
své podnikání v chodu. IVECO NON-STOP je originální aplikace 
IVECO pro chytré telefony, kterou můžete použít ke komunikaci 
se společností IVECO v případě poruchy vašeho vozidla. 



Informace a obrázky v tomto katalogu jsou pouze orientační.
IVECO BUS si vyhrazuje právo kdykoli provést z obchodních nebo konstrukčních důvodů změny bez předchozího upozornění.
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