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MINIBUSSEN MED AFFÄRSINSTINKT FÖR PERSONTRANSPORTER.

Nya Daily minibuss är rätt val när du vill utveckla ditt företag. Med sina nya Euro VI-motorer med högre prestanda, lägre 
bränsleförbrukning och klassens bästa totala ägandekostnader är nya Daily minibuss den perfekta samarbetspartnern. Till det kommer 
förbättrad komfort för både förare och passagerare, avancerad uppkoppling samt obegränsad flexibilitet, för att uppfylla alla de krav 
som persontransporter ställer.
Nya Daily är den perfekta partnern som du alltid kan lita på och som med sin osvikliga instinkt uppfyller ditt företags behov och 
levererar lösningen när du behöver den, år efter år.

Produktionstekniker, kontroller och avancerad teknik förbättrar monteringsprocessen och bidrar till högsta kvalitet på våra 
tillverkningsprocesser. Automatiseringen av den nya generationens robotstyrda monteringslinjer liksom en produktionslinje endast för 
minibussar har lett till högre effektivitet.

S A M M A N F AT T N I N G
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M I N I B U S S E N  S O M  G E R  M A X I M A LT

REDO FÖR ALLT.

Daily minibuss erbjuder ett komplett urval när det gäller storlek, motorkapacitet och kundanpassning. Den är utvecklad för att möta alla kunders behov 
och erbjuder ett brett tillbehörs- och utrustningssortiment som gör Daily minibuss till ett rent nöje att färdas i för både passagerare och förare.

De erfarenheter som IVECO BUS samlat på sig inom persontransporter, tillsammans med Dailyns traditionellt sett höga prestandanivå, gör denna 
minibuss till en pålitlig reskamrat som erbjuder överraskande komfort och köregenskaper, samtidigt som den garanterar effektivitet och imponerande 
prestanda i kombination med minskad bränsleförbrukning.

Daily minibuss är lätt att kundanpassa tack vare ett omfattande urval av extrautrustning både för de mekaniska lösningarna och för inredningen, 
och den utmärker sig i förhållande till konkurrenterna genom den omsorg som lagts på även de minsta detaljerna under hela tillverkningsprocessen.

Obegränsade användningsmöjligheter

+ 	 3	uppdrag	–	turist-,	intercity-	och	skoltrafik
+  3 motorer – Diesel, Natural Power CNG och Electric

+  Lastkapacitet anpassad och optimerad efter typen av utrustning

Den senaste generationen erbjuder

+  Invändig och utvändig design

+  Extra utrymme, med enastående passagerarkapacitet och större  
	 flexibilitet	än	någonsin

+  Förbättrad komfort för förarplatsen och passagerarutrymmet

+  Ny 8-stegad automatisk Hi-Matic-växellåda

+  Utsläppsnivåer som uppfyller Euro VI-standarden

04 | 0504 | 05
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Daily minibuss erbjuder det absolut bästa inom minibussar: ett fordon som har fantastisk väghållning och som är otroligt enkelt och bekvämt att köra. 

Karosseriet har gjor ts om i grunden medan den bärande chassiramen har behållits oförändrad: den solida, robusta och slitstarka basen hos Daily minibuss.
Luftfjädringen bak, som finns som extrautrustning, ökar ytterligare Daily minibuss överlägsna komfort.
Electronic Stability Program är standard på alla versioner. Övrig elektronisk säkerhetsutrustning så som Lane Departure Warning System och backkamera 
fås på beställning.

Daily minibuss är oerhört stark, med marknadens bästa prestanda över tid.

Dess	styrka	ligger	i	chassiramens	konstruktion	med	längdbalkar	i	U-profil	av	specialstål:	en	exklusiv	egenskap	inom	sektorn	som	gör	Daily	minibuss	unik	bland	
personbilsbaserade fordon.

Chassiramen är en avgörande faktor för fordonets styrka och moduluppbyggnad. Användningen av chassiramar med en tjocklek som ökar med lastförmågan 
gör	det	möjligt	att	optimera	vikter	och	prestanda	och	uppnå	kategorins	bästa	resultat.	Den	ökade	lastkapaciteten	möjliggör	transport	av	fler	passagerare,	
samtidigt som kostnaderna minskas och produktiviteten ökas.

Systemet för efterbehandling av avgaserna liksom Natural Power-versionens metangastankar är placerade mellan de längsgående balkarna, utan att det 
invändiga utrymmet minskas. Dessa unika lösningar i kombination med de enastående prestandanivåerna resulterar i effektivitet, driftsäkerhet och mycket högt 
restvärde, vilket gör Daily minibuss till det mest populära fordonet bland yrkesfolk i branschen för alla tillämpningar.

Inga andra fordon i kategorin erbjuder samma lastförmåga som Daily.
Och inga andra fordon kan upprätthålla topprestanda under en så lång period. Dessa båda egenskaper säkerställer att Dailyn behåller sitt värde – även på 
begagnatmarknaden.

| 05| 05
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D A I LY.  E N  N Y  G E N E R AT I O N  A V  M I N I B U S S A R .

DESIGN

NY STIL
NY INSTRUMENTPANEL

HÖG KOMFORT

FÖRBÄTTRAD ERGONOMI 
OCH KÖRKOMFORT

UPPKOPPLING I FORDONET

HÅLLBARHET

DIESEL, NATURAL POWER 
OCH ELEKTRISKA MOTORER 

TILLGÄNGLIGA FÖR SPECIFIKA 
TILLÄMPNINGAR

PRESTANDA

NY 8-STEGAD AUTOMATISK 
HI-MATIC-VÄXELLÅDA 

MÅNGSIDIGHET

LÄNGDER FRÅN 6 M UPP TILL 7,5 M
ENASTÅENDE LASTKAPACITET PÅ UPP TILL 6,5 T

VERSIONER: TURISTBUSS, INTERCITYBUSS 
OCH SKOLBUSS

06 | 07

Iveco_BrochureDailyBus_SV sn.indd   6 06/04/17   17:35



S T I L F U L L  D E S I G N

CHARM OCH PERSONLIGHET.

Fordonets	front	är	sammansatt	av	flera	olika	moduler.	Vindrutan	är	inramad	av	en	
kant som löper hela vägen runt och fortsätter omkring sidorutorna för att i höjd 
med sidospeglarna mötas med linjen från strålkastarna och kylargrillen. Motorhuven 
är placerad mellan de båda modulerna och är rundad i formen. Tack vare dess 
tilltagna storlek är motorn lättåtkomlig.

Strålkastarna är högt placerade och något indragna för att förhindra skador från 
stötar och slag. Panelen som löper längs fordonets samtliga fyra sidor skyddar 
karosseriet och bildar en visuell åtskillnad mellan den nedre delen, som rymmer 
de mekaniska komponenterna, och den övre delen, som utgör hytten.

Den nya kylargrillen skapar en vågrät linje som binder samman strålkastarna och 
ger bussen ett strömlinjeformat utseende.

Det stora glaspar tiet ger mer ljus inuti bussen och ökar den ver tikala sikten.

Den nya formgivningen förbättrar dessutom fordonets aerodynamik och gör att 
Cx når 0,316.

| 07
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U T M Ä R K T  K O M F O R T

PERSONBILSLIKNANDE FÖRARKOMFORT.

Daily minibuss bjuder på ergonomi och förarkomfort som en personbil tack 
vare en omgjord förarplats och den nya Hi-Matic-växellådan, som är standard  
på alla Tourys-versioner liksom klassens bästa vid alla uppdrag från stadstrafik  
till långkörningar.

Den nya stolen med 15 mm lägre sitthöjd och den nya ratten, som är 20 mm 
mindre och 7° mer ver tikal, förbättrar komforten och styregenskaperna. 

Med 40 mm mer glas, som förbättrar sikten med 4°, ökar den nya vindrutan 
förarens synfält. Knapparna är perfekt placerade och lätta att använda, medan 
den nya instrumentpanelen innehåller större samt mer praktiska och lättåtkomliga 
förvaringsutrymmen.

Den effektivare klimatanläggningen och ljudisoleringen hjälper till att minska 
förarens trötthet, även på längre och mer ansträngande körningar.

Den funktionella instrumentpanelen introducerar nya, viktiga egenskaper, 
framtagna för att skapa en professionell och uppkopplad arbetsplats.

08 | 09
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KOMFORT OCH SÄKERHET FÖR PASSAGERARE.

Daily minibuss erbjuder ett brett spektrum av tekniska och stilmässiga lösningar, utvecklade för passagerarnas komfort: ny invändig design, 
ny layout, förbättrad luftkonditionering och luftcirkulation samt bättre luftfjädring.

Säkerhetssystemen på Daily minibuss så som ESP9 och LDWS, som varnar föraren vid oavsiktligt filbyte, samt far thållaren gör resan  
i bussen ännu mer trivsam och avkopplande.

| 09
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I M P O N E R A N D E  H Å L L B A R H E T

EFFEKT OCH EFFEKTIVITET TILL DIN TJÄNST.

Daily minibuss använder sin affärsinstinkt för avancerad motor- och transmissionsteknik för att leverera de 
förstklassiga prestanda som du behöver för att utföra ditt arbete effektivt och tillförlitligt. Det breda 
motorutbudet levererar mer effekt och vridmoment, samtidigt som det minskar miljöpåverkan med sina låga utsläpp.

Bakhjulsdriften garanterar optimal dragkraft och utomordentlig accelerationsförmåga.

F1C-motorn på 3 liter från FPT Industrial uppfyller Euro VI-standarden och möjliggör att förbrukningen optimeras 
efter den specifika uppgift som ska utföras.

Daily minibuss är det enda fordon i sin kategori som är utrustat med industribaserade dieselmotorer som är optimerade 
för mer krävande uppdrag och som kan uppnå höga kilometertal med bibehållen maximal effektivitet.

Dieselmotorerna,	som	fi	nns	i	en	Euro	VI	Heavy	Duty-version,	använder	EGR	och	SCR	(Selective	Catalytic	Reduction)	
som säkerställer höga prestanda och minskad bränsleförbrukning. Det kompakta efterbehandlingssystemet är placerat 
i chassinivå utan att det går ut över det invändiga utrymmet på något sätt.

Den nya generationens common rail-system möjliggör insprutningstryck på upp till 2 000 bar.

Motorutbudet omfattar även den ultramiljövänliga metangasmodellen NATURAL POWER på 136 hk som är 
godkänd som Euro VI Heavy Duty.

Som ledare inom alternativa framdrivningstekniker har IVECO utökat sitt sortiment med en ny, helt elektrisk version: 
en miljövänlig, tystgående motor med nollutsläpp som är perfekt för transporter i stadskärnor.

MOTOR Utsläppsnivå 
Godkännande

Maximal effekt
(kW)

Maximalt 
vridmoment (Nm) Energistyrning

Helt elektrisk motor Utsläppsfritt fordon 80 300 2 eller 3 natriumbatterier med hög densitet  
+ högeffektiva superkondensatorer

EG
R 

+ 
SC

R

MOTOR Utsläppsnivå 
Godkännande

Maximal effekt 
(hk)

Maximalt 
vridmoment (Nm) Turbo Bränsle

F1C 3,0 l
Euro VI 

Heavy-Duty

136 350 WASTEGATE CNG

150 350 WASTEGATE Diesel

180 430 VGT Diesel

10 | 11
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TO P P R E S TA N D A

BÄTTRE DRAG MED HI-MATIC.

Växellådan finns i en 6-växlad manuell version och i den innovativa automatiska 
Hi-Matic-versionen med 8 steg.

Den nya automatiska Hi-Matic-växellådan är konstruerad för att garantera 
maximala prestanda, minimala driftskostnader, oöverträffad komfort, överlägsen 
växling samt reducerad bränsleförbrukning. Med 8 steg är växellådan snabbare 
och mer precis jämfört med vanliga 6-växlade modeller, eftersom den garanterar 
att rätt växel läggs i på mindre än 200 millisekunder vid alla motorvarvtal.
Som extrautrustning kan Daily minibuss med automatisk Hi-Matic-växellåda 
kombineras med en elektronisk retarder som ökar säkerheten i kuperad och 
bergig terräng.

Den elektroniska styrningen har två funktionslägen beroende på kraven för det 
specifi ka uppdraget:

+  ECO – för smidig växling vid låg hastighet för att öka komforten och hålla
 bränsleförbrukningen nere
+  POWER – för snabbare växling vid högre hastighet för att uppnå mer precis 
 iläggning och en sportig körstil

| 11
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O B E G R Ä N S A D E  A N V Ä N D N I N G S M Ö J L I G H E T E R

EN DAILY MINIBUSS FÖR ALLA BEHOV.

Det omfattande Daily minibuss-programmet uppfyller en lång rad krav på olika typer av passagerartransporter : turisttransport för körning 
med stil och komfort, intercitytransport med kategorins ledande passagerarkapacitet och skolbussar speciellt utformade för transport  
av skolbarn.

12 | 13
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DAILY TOURYS – NÖJET ATT RESA MED MAXIMAL KOMFORT.

Daily Tourys är symbolen för komfort och stil inom turistbussar, i en kompakt modell.

Tack vare de lutningsbara stolarna, det lättåtkomliga nedsänkta bagageutrymmet med en maximal kapacitet 
på 2,5 m3 och ny beklädnad av golv och tak blir ”familjebanden” med turistbussarna från IVECO BUS ännu 
mer påtagliga.

Denna	känsla	återfinns	även	i	den	nya	bakre	pantografdörren	med	förbättrad	kvalitet	och	enklare	öppning. 
När dörren är öppen tar den oerhört lite plats, vilket är en annan unik egenskap för fordon i den här 
kategorin.

Den nya högkvalitativa standardutrustningen så som LED-lampor och individuella luftmunstycken kan 
kompletteras med en rad ännu mer exklusiva tillval.

Det nya IVECO multimediesystemet gör resan ännu mer bekväm och trivsam både för föraren – tack vare 
satellitnavigeringssystemet inbyggt i instrumentpanelen och backkameran – och för passagerarna som kan 
använda sig av en LCD-skärm.

Bland annan tillgänglig utrustning kan nämnas USB-uttagen vid varje stol, kylskåpet för drycker samt 
kaffemaskinen vid förarplatsen – den perfekta följeslagaren på långa resor.

Den innovativa automatiska Hi-Matic-växellådan med 8 steg är standardutrustning på Daily Tourys och ger 
absolut körglädje, ökad säkerhet och bekväm körning.

14 | 15
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4 100

4 100 L

Skenmonterade stolar

Axelavstånd
(mm)

Längd
(mm)

Maximal effekt 
(hk) Modell Fordonets 

utvändiga höjd (mm)
Totalvikt

(kg)
Vändradie 

(mm)

4 100 7 120 180 D 50C HD 2 972 5 600 7 595

4 100 L 7 515 180 D 65C HD 3 090 6 100/6 500 7 379

DAILY TOURYS – KOMPLETT MODELLPROGRAM.

1,2 m³ bagageutrymme – 19/16 + 1

2,5 m³ nedsänkt bagageutrymme – 19 + 1

1,2 m³ nedsänkt bagageutrymme – 19 + 1

1,2 m³ bagageutrymme – 22/19 + 1

Passagerarstolar

Förarstol

Guidestol som extrautrustning

16 | 17
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MEKANISKA EGENSKAPER 

Hi-Matic-växellåda S
Elektronisk retarder O
ESP9 S
Far thållare S
LDWS	(Lane	Departure	Warning	System) S
Luftfjädring	bak	(ECAS) S
100 liters bränsletank S

KAROSSERI OCH UTVÄNDIG UTRUSTNING

Varselljus S
Dimljus O
Passagerardörr : elektrisk skjutdörr S
Metalliclack O
Stötfångare fram, bak och på sidorna i samma färg som karosseriet S

FÖNSTER OCH KLIMATANLÄGGNING

Förarplats med automatisk luftkonditionering S
Passagerarområde med luftkonditionering via luftkanaler S
Individuella luftutblås i bagagehyllan S
Passagerarområde med luftkonditionering och värmefunktion O
Motorvattenförvärmare O
Takfläkt S
Konvektorvärmare i passagerarområdet S
Oberoende extra värmesystem i passagerarområdet O
Tonade rutor S
Dubbelrutor O

INVÄNDIG UTRUSTNING

Golvbeläggning i PVC S
Beklädnad av sidoväggar som matchar passagerarstolarna S
Fönsterramsbeklädnad av soft touch-material S
Manuell nöd- och ventilationslucka i taket S
Elektrisk nöd- och ventilationslucka i taket O
Bakre plattform för rullstolstillgänglighet O
Bakdörr med pantograföppning S
Nedsänkt bagageutrymme bak S
Passagerarstolar med hög komfort S
Guidestol O
Plisserade gardiner vid passagerarfönstren S
Individuella LED-lampor på bagagehyllan O
Blå och vita lysdioder på bagagehyllan S
LED-lampor vid insteg och i tak S

FÖRARPLATSEN

Förarkrockkudde S
Inställningsbar ratt S
Läderratt S
Inställningsbar och luftfjädrad förarstol S
Instrumentpanel i svart och blått S
Handskfack med kylning S
Förarstol med värme O
Skiljevägg mellan föraren och första stolsraden S

TILLBEHÖR 

Multimediesystem O
Radio med Bluetooth® S
Mikrofon O
USB-kontakter O
Kaffemaskin O
Kylskåp O
Digital klocka O
Bakre parkeringssensorer O
Hjulsidor med IVECO-logotyp S
Alkoholmätare O

| 17
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RYMLIG, MÅNGSIDIG, EFFEKTIV.

Daily Line är idealisk för intercityresor och har en passagerarkapacitet i toppen av kategorin som håller 
driftskostnaderna	nere	liksom	en	konfiguration	som	passar	alla	behov.

Modellen	finns	faktiskt	i	tre	olika	längder,	med	två	olika	dörrtyper	och	med	olika	lösningar	för	passagerarstolarna:	
från 16 till 22 platser. Det gör det lätt att anpassa minibussen efter kraven utan att behöva kompromissa 
mellan funktioner, utrustning och passagerarkapacitet.

Utrustningsutbudet är lika brett med möjlighet att efter behov lägga till destinationsdisplay, installationer för 
biljettautomater och stoppknappar för nästa hållplats.

Tack vare uppkörningsrampen baktill och snabb urmontering av de bakre stolsraderna, som kan fås som 
extrautrustning, underlättar Daily Line tillgängligheten för rörelsehindrade.

Daily	Line	finns	även	som	CNG-modell	med	minskad	miljöpåverkan.

18 | 19
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4 100

4 100 L

3 520 L

Axelavstånd
(mm)

Längd
(mm)

Maximal effekt 
(hk) Modell Fordonets utvändiga 

höjd (mm)
Totalvikt

(kg)
Vändradie 

(mm)

3 520 L 5 950 150 - 180 D 40C HD 2 784 4 500 6 372

4 100 7 120
150 - 180 D

140 CNG och NP
50C HD 2 784 5 600 7 595

4 100 L 7 515 150 - 180 D 60C HD  2 905 6 100 7 379

DAILY LINE – KOMPLETT MODELLPROGRAM.

1,2 m³ bagageutrymme – 19/16 + 1

22 + 1

19 + 1

1,2 m³ bagageutrymme – 22/19 + 1

16 + 1

19/14 + 1 r + 1

16/9 + 1 r + 1

22/17 + 1 22/15 + 2 r + 1

19/12 + 2 r + 1

Passagerarstolar

Förarstol

Skenmonterade stolar

Rullstolsplats som tillval

Guidestol som extrautrustning
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MEKANISKA EGENSKAPER 

Manuell 2840.6-växellåda S
Hi-Matic-växellåda O
Elektronisk	retarder	(även	i	kombination	med	Hi-Matic) O
ESP9 S
Farthållare O
LDWS	(Lane	Departure	Warning	System) S
Luftfjädring	bak	(ECAS) O
70 liters bränsletank S
90 liters bränsletank O
100 liters bränsletank O

KAROSSERI OCH UTVÄNDIG UTRUSTNING

Varselljus S
Dimljus O
Passagerardörr : elektrisk skjutdörr S
Passagerardörr : elektrisk framåtgående skjutdörr O
Manuell passagerardörr O
Förinstallation för utvändig display framtill O
Metalliclack O
Stötfångare fram, bak och på sidorna i samma färg som karosseriet O

FÖNSTER OCH KLIMATANLÄGGNING

Förarplats med manuell luftkonditionering S
Förarplats med automatisk luftkonditionering O
Centraliserad luftkonditionering för passagerare O
Passagerarområde med luftkonditionering via luftkanaler S
Motorvattenförvärmare O
Takfläkt S
Konvektorvärmare i passagerarområdet S
Oberoende extra värmesystem i passagerarområdet O
Atermiska limmade rutor S
Tonade rutor O
Limmade	fönster	som	öppnas	inåt	(på	2	eller	4	rutor) O

INVÄNDIG UTRUSTNING

Golvbeläggning i PVC S
Konstläderbeklädnad av sidoväggar S
Fönsterramsbeklädnad av ABS-plast S
Manuell nöd- och ventilationslucka i taket S
Elektrisk nöd- och ventilationslucka i taket O
Bakre plattform för av- och påstigning bak O
Bakdörrar med uppvärmda rutor S
Intercitypassagerarstolar S
3-punktsbälten på alla platser O
Guidestol O
Stoppknappar för nästa hållplats O
Gardiner vid passagerarfönstren O
Plisserade gardiner vid passagerarfönstren O
Blå och vita lysdioder på bagagehyllan S

FÖRARPLATSEN

Förarkrockkudde O
Inställningsbar ratt S
Inställningsbar och luftfjädrad förarstol S
Handskfack med kylning S
Förarstol med värme O
Skiljevägg mellan föraren och första stolsraden S

TILLBEHÖR

Multimediesystem O
Radio med Bluetooth® O
Mikrofon O
USB-kontakter O
Digital klocka O
Bakre parkeringssensorer O
Hjulsidor med IVECO-logotyp O
Alkoholmätare O
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DAILY ELECTRIC – DEN UTSLÄPPSFRIA MINIBUSSEN. 

Daily Electric är perfekt som pendelbuss och för körning i stadskärnor. Den innehåller alla förbättringar från Daily minibuss 
och introducerar en rad nyskapande funktioner hos både hård- och mjukvaran. Den höga energiackumulerande kapaciteten 
är ett resultat av de nya, specialutvecklade batterierna med hög densitet och den högeffektiva superkondensatorn vars 
integrerade konstruktion ger :

+  Förbättrad effektivitet
+  Minskad energiförbrukning
+  Längre batteritid

MILJÖVÄNLIG

ELEKTRISK
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Optimerad energistyrning har lett till att laddningstiden minskats till högst 2 timmar för snabbladdning. 
Daily Electric använder den europeiska standarden ”mode 3” och erbjuder flexibla laddningsmöjligheter 
som är kompatibla med alla offentliga laddningsstationer liksom privata laddningssystem. Minibussen 
kan fås med 16 eller 19 platser och kan även förses med plats för rullstol. Den är utrustad med 2 eller 
3 högdensitetsbatterier i kombination med superkondensatorer.

För att öka passagerarnas komfor t har även en ny, högeffektiv klimatanläggning inför ts. Minibussen är 
utrustad med en 7-tums surfplatta, delvis inbyggd i instrumentpanelen, som antingen kan anslutas  
till fordonet eller kopplas loss och användas som bärbar enhet. Med anslutning via Bluetooth® till 
fordonets telematik-gateway fungerar surfplattan som ett dedikerat användargränssnitt tack vare ett 
särskilt program som också gör det möjligt för föraren att styra minibussens funktioner.
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DAILY ELECTRIC – KOMPLETT MODELLPROGRAM.

Axelavstånd 
(mm)

Längd 
(mm)

Maximal effekt 
(kW) Modell Totalvikt

(kg)

4 100 7 120 80 50C H3 5 600

4 100

19/16 + 1 med 2 eller 3 batterier 16 + 1,2 m3 bagageutrymme 
med 2 eller 3 batterier

16/14 + rullstolsplats 
med 2 batterier

Rullstolsplats som tillval

Passagerarstolar

Förarstol

Guidestol som extrautrustning Skenmonterade stolar
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MEKANISKA EGENSKAPER 

2 natriumbatterier med hög densitet + superkondensatorer S
3 natriumbatterier med hög densitet + superkondensatorer O
Delvis integrerad 7” surfplatta S
Snabbladdning O
Ljudsignal för att varna gångtrafikanter S
ESP9 S
LDWS	(Lane	Departure	Warning	System) S
Luftfjädring	bak	(ECAS) O

KAROSSERI OCH UTVÄNDIG UTRUSTNING

Varselljus S
Dimljus O
Passagerardörr : elektrisk framåtgående skjutdörr S
Förinstallation för utvändig display framtill O
Metalliclack O
Stötfångare fram, bak och på sidorna i samma färg som karosseriet O

FÖNSTER OCH KLIMATANLÄGGNING

Luftkonditionering i passagerarområdet O
Takfläkt S
Konvektorvärmare i passagerarområdet S
Oberoende extra värmesystem i passagerarområdet O
Atermiska limmade rutor S
Tonade rutor O
Limmade	fönster	som	öppnas	inåt	(på	2	eller	4	rutor) O

INVÄNDIG UTRUSTNING

Golvbeläggning i PVC S
Konstläderbeklädnad av sidoväggar S
Fönsterramsbeklädnad av ABS-plast S
Manuell nöd- och ventilationslucka i taket S
Elektrisk nöd- och ventilationslucka i taket O
Bakre plattform för rullstolstillgänglighet O
Bakdörrar med uppvärmda rutor S
Intercitypassagerarstolar S
3-punktsbälten på alla platser O
Stoppknappar för nästa hållplats O
Gardiner vid passagerarfönstren O
Vit och blå LED-belysning S
Bagagehylla O

FÖRARPLATSEN

Förarkrockkudde O
Inställningsbar ratt S
Inställningsbar och luftfjädrad förarstol S
Förarstol med värme O
Skiljevägg mellan föraren och första stolsraden S

TILLBEHÖR 

Radio med Bluetooth® O
Mikrofon O
Digital klocka O
Bakre parkeringssensorer O
Hjulsidor med IVECO-logotyp O
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I V E C O  B U S .  A L LT I D  V I D  D I N  S I D A .

IVECO CAPITAL

IVECO	CAPITAL,	 IVECO-koncernens	fi	nansieringsbolag,	 erbjuder	 specialanpassade	 lösningar	 för	 köp,	
hyra eller leasing av bussar, lastbilar och nyttofordon.

Utökad garanti, service- och reparationsavtal samt olika typer av försäkringar kan också inkluderas 
i paketet.*

Samtliga fi nansieringslösningar kan skräddarsys efter kundens behov och gäller för alla typer 
av fordon – både nya och begagnade samt påbyggnader.

IVECO	CAPITAL	tillhandahåller	professionell	rådgivning	för	kunderna	så	att	de	kan	välja	den	fi	nansiella	
produkt som bäst passar deras verksamhets ekonomiska och skattemässiga behov. Kontakta din 
IVECO-återförsäljare för mer information.

*Med förbehåll för kreditgodkännande. Erbjudanden och produkter kan variera från land till land beroende på de lokala skatte- och 
redovisningsreglerna.

ELEMENTS

Daily minibuss är mycket mer än bara en minibuss: den är en komplett passagerartransportlösning som 
ger en perfekt balans mellan produkt och service. För att säkerställa att kunderna alltid får det absolut 
bästa alternativet har IVECO tagit fram ELEMENTS: ett brett spektrum av skräddarsydda servicepaket 
som är utformade för att hålla ditt fordon i perfekt skick.

Flexibiliteten i ELEMENTS-systemet garanterar att kunderna alltid får bästa möjliga skräddarsydda 
service. Med ELEMENTS kan kunden välja de serviceprestationer som passar bäst till hans eller hennes 
verksamhet och samtidigt vara säker på att ha kontroll över kostnaderna.

IVECO-nätverket skiljer sig från mängden både genom sin täckning och genom sitt yrkesmässiga 
kunnande.	IVECO-verkstäderna	erbjuder	tillverkarkvalitet	tillsammans	med	know-how	hos	kvalifi	cerade	
tekniker som känner din Daily minibuss bättre än någon annan. Specialanpassad diagnos- och 
reparationsutrustning garanterar effektivitet och snabbhet och möjliggör till och med åtgärder på distans.

ALLTID REDO, ALLTID VID DIN SIDA. OAVSETT VAR DU BEFINNER DIG
IVECO Assistance Non-Stop, 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Ett enkelt telefonsamtal är allt 
som krävs för att få direktkontakt med IVECO och få din verksamhet att rulla igen med detsamma. 
IVECOs nödservice Sverige: +46 (0)40 43 13 25.
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IVECO BUS är ett märke tillhörande CNH Industrial N.V., en världsledare inom kapitalvarusektorn som genom sina olika affärsområden utvecklar, tillverkar och marknadsför jordbruks- och entreprenadmaskiner, 
lastbilar, nyttofordon, bussar och specialfordon utöver motorer för en rad olika tillämpningar. Man tillhandahåller även högpresterande originalreservdelar för alla CNH Industrials märken.

ORIGINALRESERVDELAR

Daily minibuss prestanda garanteras över tid tack vare IVECO BUS originalreservdelar, som är 
resultatet av noggrant utvalda leverantörer och material samt många timmars testning av 
konformitet, driftsäkerhet och hållbarhet.

IVECO BUS erbjuder ett brett utbud av nya och renoverade reservdelar, underhållssatser och 
servicepaket för att hålla nere underhållskostnaderna och begränsa miljöpåverkan.

IVECO BUS vet att tid är en viktig faktor för kunderna. Därför använder sig IVECO av ett avancerat 
och mycket effektivt försörjnings- och distributionssystem för reservdelar som garanterar leverans 
både dag och natt, inom 24 timmar i alla länder.

TILLBEHÖR

Med IVECO tillbehör kan du göra din arbets- och körupplevelse ännu mer spännande och unik,  
tack vare ett komplett sortiment av produkter utformade för dig.

Tillbehörsprogrammet för nya Daily minibuss har utökats och uppdaterats för att säkerställa ännu 
större säkerhet, bekvämlighet, komfort, stil och teknik.
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