
IVECO MOTORHOME

Uw vakantie krijgt een ander perspectief
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De IVECO Motorhome family loopt altijd voor op het peloton door te anticiperen 
op uw behoeften om zo uw vakantieplannen te laten beantwoorden aan de eisen 
van morgen.

Waar u ook naar zoekt, van een compacte thuis weg van huis tot een luxueuze mobiele 
vakantiebestemming, IVECO heeft de juiste motorhome voor u met de Daily HI-MATIC, 
Daily 4x4 en Eurocargo. Het brede gamma biedt een oplossing voor elke behoefte. 
IVECO motorhomes evolueren mee met de tijd en in een snel veranderende wereld 
waar automatisatie een steeds belangrijkere rol speelt, maken ze significante vooruitgang 
op vlak van autonome besturing en verbeterde veiligheidsuitrusting. Wanneer u voor 
IVECO kiest, dan weet u dat u kunt uitkijken naar een vakantie waarvan u kunt genieten 
in optimaal comfort en veiligheid. 

De Daily HI-MATIC is uw gedroomde vakantiewoning: gebaseerd op de 40-jarige 
geschiedenis van deze familie van voertuigen waarin continu de grenzen worden verlegd 
om een eerste klas omgeving te kunnen aanbieden, waarbij we permanent de lat hebben 
verhoogd inzake comfort en veiligheid.  Een licht voertuig zoals  de  Daily HI-MATIC  is 
gemakkelijk te bedienen en verschaft absoluut rijplezier met de exclusieve automatische 
versnellingsbak met 8 versnellingen van IVECO en een uitstekend geavanceerd 
rijhulpsysteem. Het voorziet de connectiviteit om u toegang te verlenen tot een wereld 
van hoog gepersonaliseerde diensten, specifiek ontworpen voor uw motorhome en uw 
behoeften. Trouw aan zijn afkomst, zal de Daily HI-MATIC uw beleving  en rijervaring naar 
nieuwe hoogtes brengen. 

Als u de gebaande paden verlaat tijdens uw vakantie, dan is de Daily 4x4 de oplossing 
voor u: uw mobiele droomhuis brengt u overal waar u heen wilt en zal met gemak alle 
terreinmoeilijkheden overwinnen. 

De Eurocargo is de ideale motorhome voor u als u luxueus wilt reizen. Onderweg zult u 
genieten van een gemakkelijke bediening, superieur rijcomfort en uitstekende prestaties – 
en u zult ook veilig rijden dankzij de geavanceerde elektronisch gecontroleerde systemen.

IVECO MOTORHOME

Uw vakantie krijgt  
een ander perspectief
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De Daily zorgt voor significante vooruitgang op vlak van autonoom rijden en de bijhorende veiligheid met de introductie van een complete 
set van Geavanceerde Rijhulpsystemen (Advanced Driver Assistance Systems) die u optimaal zullen doen genieten van uw reizen. Ze zullen 
het risico op ongevallen verminderen, u helpen in verraderlijke situaties en de stress wegnemen bij het rijden ten voordele van een kwalitatieve 
beleving aan boord van uw motorhome.

Wij zorgen voor veilige en stressvrije vakanties

BLIJF ALTIJD IN UW RIJSTROOK

De Proactieve Rijstrookassistent (Proactive Lane Keeping Assist) werkt op de elektrische 
stuurbekrachtiging en brengt u voorzichtig terug naar het midden van uw rijstrook als u afwijkt.  
U kunt de afstand ten opzichte van de lijnmarkering en de intensiteit van de rijstrook instellen op 
het stuursysteem.

STABILISEER UW MOTORHOME BIJ ZIJWIND

Sterke wind bij het oversteken van een brug of het inhalen van een zware vrachtwagen vormen 
geen uitdaging met de Crosswind Assist van de Daily, die het voertuig stabiliseert tegen felle zijwind.  
De sensors activeren de remmen aan de zijkant van het voertuig waarop de wind inbeukt, en verzekeren 
zo de stabiliteit van de motorhome en uw veiligheid.

VEILIG STIJLE HELLINGEN AFRIJDEN

Een geladen motorhome van een lange, steile helling laten afrijden kan een uitdaging zijn, maar met de 
Daily zult u niet aarzelen. Het is de enige motorhome op de markt met een Controlesysteem om 
heuvels af te dalen (Hill Descent Control - HDC) op de achterwielen, die een constante snelheid 
behoudt door autonoom te remmen, en zodoende u traag en veilig bergafwaarts helpt te rijden.

VEILIG REMMEN MET TELMA® ELEKTROMAGNETISCHE VERTRAGER

De optionele Telma® Vertrager past zich automatisch aan de snelheid van het voertuig aan en kan 
90% van het remmen overnemen. Wanneer er bergafwaarts gereden wordt, vertraagt het het voertuig 
onafhankelijk van de standaard remmen zodat ze niet belast en nog effectief zijn bij een noodstop, en 
zodoende uw veiligheid garanderen.

BEHOUD DE CONTROLE MET CAMPER-ESP 

Het Elektronische Stabiliteitsprogramma (ESP) remt automatisch elk wiel afzonderlijk af en 
reduceert de motorkracht om u te helpen sturen tot u terug de volledige controle krijgt. Dit adaptief 
systeem detecteert en past zich aan de verdeling van de ladingen van uw motorhome aan en 
zorgt er zodoende voor dat het zijn richting behoudt op moeilijke oppervlakken. Stabiliteit in alle 
omstandigheden.

BEHOUD UW GRIP

Activeer Traction Plus om een stevige grip te behouden op slipgevaarlijke oppervlakken. Het is 
beschikbaar op de achterwielaandrijving – als primeur in de markt voor dit type van voertuig. Geniet 
van uw motorhome op alle soorten terrein!

VEILIG ONDERWEG OP ALLE WEGEN

De Daily HI-MATIC verzekert perfecte tractie in elke situatie met het sperdifferentieel in de achteras, 
die geactiveerd wordt met een ergonomische schakelaar op het dashboard.

VERMIJD BOTSINGEN MET AEBS EN CITY BRAKE PRO

Het Geavanceerde Noodremsysteem (Advanced Emergency Braking System - AEBS) zorgt 
voor uw veiligheid door vroegtijdig potentiële botsingen te detecteren en autonoom te remmen en 
zodoende botsingen te voorkomen aan snelheden lager dan 50 km/u en schade drastisch te beperken 
bij hogere snelheden. In druk verkeer, terwijl u door een stad rijdt om bezienswaardigheden te bekijken, 
voorkomt de City Brake PRO botsingen aan snelheden lager dan 5 km/u.

STRESSVRIJ REIZEN IN VAKANTIEVERKEER 

Een Filehulpsysteem (Queue Assist) zal de stress wegnemen uit het vakantieverkeer: door een druk 
op de knop stelt u de veiligheidsafstand in die u wenst aan te houden en de Daily zal stoppen wanneer 
uw voorligger stopt. Wanneer deze wagen terug vertrekt, volstaat een lichte druk op het gaspedaal om 
de Daily terug in beweging te brengen.

VEILIG CRUISEN OP DE AUTOBAAN

Het kan moeilijk zijn om alert te blijven tijdens lange trajecten op autobanen; Adaptieve Cruise Control 
(Adaptive Cruise Control) helpt u veilig te blijven. Eens u de cruise snelheid en minimum afstand ten 
opzichte van uw voorligger hebt ingesteld, reageert het systeem automatisch en past het autonoom uw 
snelheid aan om de veiligheidsafstand te behouden.

De sensatie is kenmerkend voor  
een comfortabele wagen

DAILY HI-MATIC  
Het vakantiehuis van uw dromen
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Milieuvriendelijk rijplezier
De Daily HI-MATIC is de enige motorhome op de markt die de keuze biedt uit twee 
verschillende motoren die geoptimaliseerd zijn voor topprestaties in alle reizen die  
u wilt ondernemen. De 2.3-liter motor genereert vermogen gaande van 136 pk  
(101 kW) tot 156 pk (116 kW), terwijl de 3.0-liter heavy-duty motor beschikbaar is 
in twee vermogens, met een krachtige performantie gaande van 180 pk (132 kW) tot  
210 pk (156 kW). Het maximum koppel gaat tot 470 Nm (3,0 liter), startend vanaf 
1.400 rpm en met een ruim werkbereik zal het borg staan voor de beste rijprestaties.  

Alle motoren voldoen aan de strenge Euro VI-D emissienormen. Als u uw vakantie nog 
milieuvriendelijker wilt maken, kunt u ook kiezen voor de propere en stille Compressed 
Natural Gas versie van de 3.0-liter motor.

Welke motor u ook kiest, u kan rekenen op de legendarische duurzaamheid van de 
Daily, die nog verder werd verbeterd.

*350 Nm met manuele transmissie
e-VGT: elektronische turbocompressor met variabele geometrie;    VGT: Turbo met variabele geometrie;    WG: WasteGate

Daily HI-MATIC motoren

Motor
Verplaatsing 

(liter)
Max. vermogen 

(kW/pk)
Max. koppel 

(Nm)
Turbo Emissies Transmissie

F1A 2,3

101/136 350 e-VGT

Euro VI-D
Heavy Duty   

HI-MATIC

116/156 380* e-VGT

F1C 3,0

132/180 430 VGT

156/210 470 e-VGT

F1C
Compressed 
Natural Gas

3,0 101/136 350 WG
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m
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m
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MOTORTOERENTAL (t/min) 

MOTORTOERENTAL (t/min) 

F1C KOPPELWAARDEN

F1A KOPPELWAARDEN

500

450

400

350

300

250

200

150

100

500

450

400

350

300

250

200

150

100

500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

F1C e-VGT 210   
F1C VGT 180   

F1C WG 140 CNG   

F1A e-VGT 160   
F1A e-VGT 140   
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SUPERIEUR RIJCOMFORT EN ERGONOMIE

Het volledige stuursysteem is ontworpen om u de ervaring  
te geven van een personenwagen: u kunt het stuurwiel aanpassen 
om een perfecte rijhouding te bekomen. Het kleinere, lederen 
stuurwiel voorziet een grote waaier aan bedieningsknoppen, voor 
nog meer comfort.

AANGENAME TOCHTEN

De QUAD-TOR voorwielophanging garandeert uitstekende 
rijprestaties, comfort en dynamische respons met maximum 
stabiliteit. De achterwielophanging is gekalibreerd om oversturing 
te controleren en als u van plan bent om te rijden op moeilijke 
wegen, kunt u opteren voor een pneumatische achterwielophanging 
voor een betere demping van vibraties en meer rijstabiliteit.

VLOT, MOEITELOOS, MANOEUVREERBAAR

Met de zeer precieze en reactieve Elektrische Stuurbekrachti-
ging (Electric Power Steering) zult u van een vlotte rijervaring 
genieten die minder inspanning bij het sturen vergt en u een ge-
voel van grote stabiliteit en controle zal geven. 
De unieke City Mode zal bovendien uw inspanningen bij het 
sturen tot 70% verminderen, teneinde u optimaal genot te 
verzekeren tijdens uw sightseeing in drukke stadscentra.

LED-VERLICHTING VOOR HOGE VISIBILITEIT 

De volledige LED-verlichting helpt u om veilig te rijden in situaties 
met weinig licht. Zo wordt uw zichtbaarheid en hindernisdetectie 
verbeterd met 15% dankzij een veel scherpere lichtbundel die 
verder straalt. U moet u ook geen zorgen maken over de vervanging, 
want LED-lampen hebben een extreem lange levensduur.

PARKEERCOMFORT EN EFFICIËNTIE 

De Elektrische Parkeerrem schakelt automatisch in wanneer 
u parkeert en schakelt uit wanneer u klaar bent om te vertrekken.

GEMAKKELIJKE EN DUIDELIJKE INTERACTIE

Het hoge resolutie kleurenscherm cluster biedt u een 
intuïtieve interface die u toelaat gemakkelijk om te gaan met uw 
motorhome en u toegang verleent tot alle belangrijke instellingen 
die u nodig hebt.

VEILIGE EN EFFICIËNTE BANDEN 

Het Bandenspanningscontrolesysteem (Tyre Pressure 
Monitoring Systeem) zal u helpen om veilig te rijden en uw 
brandstofverbruik te verminderen door realtime drukmetingen van 
de afzonderlijke banden beschikbaar te stellen, zodat u altijd met 
een optimale bandenspanning rijdt.

HI-CONNECT INFOTAINMENT

De Daily is uitgerust met een gebruiksvriendelijk infotainment 
systeem met een 7" scherm, DAB radio, rijstijlbeoordeling, 
stemherkenning, TomTom® auto en vrachtwagen navigatiesysteem 
en een achteruitrijcamera display. U kunt uw digitaal leven 
gemakkelijk aan boord brengen met Apple CarPlay en Android 
Auto™, wat u in staat stelt om uw toestel te synchroniseren en in 
volle veiligheid van uw apps te genieten tijdens het rijden.

Een superieure beleving en rijervaring
Achter het stuur van de Daily HI-MATIC motorhome zult u onmiddellijk merken dat deze rijdt als een wagen. Het lederen stuurwiel, 
het dashboard dat ontworpen is om de bewegingen van uw voertuig te controleren zonder uw rijhouding te moeten wijzigen, de 
aanpasbare zetel met hoofdsteun uit textielschuim, het uitstekend zicht dankzij de ruime voorruit met groot glasoppervlak en het efficiënte, 
automatische klimaatcontrolesysteem zullen uw comfort garanderen tijdens uw langste reizen.



Onbeperkte veelzijdigheid
De Daily HI-MATIC combineert de betrouwbaarheid van de achterwielaandrijving met een ruime keuze aan configuraties. Het is het 
enige voertuig in zijn klasse met een achterwiel met enkele of dubbele wielen, met een bereik van 3,5 tot 7,2 ton bruto 
voertuiggewicht (GVW), met een nieuw tussenliggend model van 5,6 ton en een maximale voorasbelasting tot 2.700 kg. 

De Daily HI-MATIC biedt uitstekende handling en stabiliteit en een trekvermogen tot 3.500 kg en vormt daarmee de beste keuze 
voor premium motorhomes. Dit is ook te danken aan een klasse-exclusieve functie die is ontworpen om tijd robuustheid, flexibiliteit en 
duurzaamheid over tijd te leveren: de dragende structuur met ‘C’-vormige, speciale stalen dwarsbalken, waardoor het tot de top in zijn 
categorie behoort in vergelijking met andere auto-afgeleide voertuigen. Dankzij de automatische versnellingsbak met 8 versnellingen 
biedt Daily HI-MATIC een hoge veelzijdigheid en kunt u perfect op uw gemak zijn op zowel stads- als snelwegen. Een bestelwagenversie 
met een volume tot 19,6 m³ is ook beschikbaar.

Chassiscabine / Chassiskop

GVW (kg) Wielbasis (mm) Draaiende diameter (mm) Voorwielophanging Achterwielophanging

35S 3.500 4.100 13.800 QUAD-LEAF met 
dwarse bladveer

Versterkte parabolische veer
35C 3.500 4.100 13.800 Versterkte parabolische veer

50C 5.200 / 5.600
4.100 14.564

QUAD-TOR met 
torsiestang

Versterkte parabolische, semi-
elliptische, pneumatische

4.350 15.348
4.750 16.604

65C 6.500

4.100 14.108
4.350 14.866
4.750 16.078
5.100 17.162

70C 7.000 / 7.200

4.100 14.108
4.350 14.866
4.750 16.078
5.100 17.162

50C Chassis Cowl 70C Chassis Cowl35C lichtgewicht chassiscabine35S lichtgewicht chassiscabine

Geef uw vakantie een boost met de connectiviteit van de Daily

Robuustheid, flexibiliteit en duurzaamheid over tijd

15

Aan boord van de Daily is connectiviteit veel meer dan gewoon het gebruik van uw mobiele apparaat. Het biedt u een hele reeks diensten 
die de tocht voor u eenvoudiger zullen maken zodat u zich volledig kunt concentreren op het genieten van uw vakantie.

GEMOEDSRUST OP UW VAKANTIE

De connectiviteit van de Daily brengt het voertuig in direct contact met de IVECO Control Room, waar een toegewijd team van 
IVECO-specialisten realtime gegevens rechtstreeks van uw motorhome ontvangt en deze voortdurend monitort. Ze kunnen op 
afstand een diagnose uitvoeren en de software van uw voertuig zonder downtime bijwerken. Ze kunnen problemen identificeren 
voordat deze zich voordoen en preventieve acties ondernemen - in sommige gevallen kunnen ze deze zelfs op afstand oplossen, 
zodat uw voertuig zonder onderbrekingen blijft rijden.
De precieze realtime informatie over het gebruik van uw Daily stelt ons ook in staat om onderhouds- en service-interventies 
efficiënter te plannen om het aantal bezoeken aan de workshop van uw camperdealer te minimaliseren, terwijl we toch garanderen 
dat uw motorhome altijd in topconditie is.

OPTIMALISEER DE EFFICIËNTIE  
VAN UW MOTORHOME

Als geconnecteerde klant kunt u uw voertuig in realtime 
beheren via MYDAILY, waarmee u in contact komt met 
uw Daily op het webportaal terwijl u achter uw bureau zit 
of met de MYDAILY app op uw mobiele apparaat terwijl 
u onderweg bent. U kunt uw voertuig continu monitoren 
door zijn prestaties, brandstofverbruik en uw rijstijl te 
analyseren. U kunt ook de onderhoudsinterventies van 
uw motorhome plannen zodat deze passen in uw 
dagelijkse werk- en vakantieprojecten. Your Daily stuurt u 
ook regelmatig een Smart Report over de prestaties en 
het brandstofverbruik, inclusief tips en suggesties over hoe 
u uw rijstijl kunt verbeteren om nog beter zorg te dragen 
voor uw motorhome en brandstof te besparen.
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Robuust vanbuiten, comfortabel vanbinnen
De Daily 4x4 combineert een solide versterkte carrosserie met het comfort van een on-road motorhome en brengt u gemakkelijk naar 
de meest afgelegen locaties voor uw vakantie. Kies de juiste Daily 4x4 voor u uit het dubbele aanbod van bestelwagen- en chassiscabine 
met all-road en off-road versies, of het unieke model van 7,0-ton bruto voertuiggewicht (GVW) met de HI-MATIC 8-gangsautomaat,  
die extreme robuustheid met ultiem comfort combineert.

DAILY 4x4 

KLAAR VOOR ELKE VAKANTIE 

De Daily 4x4 biedt een volledig assortiment off- en all-road 
voertuigen met een GVW van 3,5 tot 7,0 ton en wielbases 
van 3.080 mm tot 4.175 mm om aan al uw behoeften te 
voldoen.

OVERAL VEILIG 

Met alle veiligheidsvoorzieningen, zoals schijfremmen die 
allemaal over ABS (antiblokkeerremsysteem) beschikken, 
volle airbags en ESP (elektronisch stabiliteitsprogramma) 
speciaal ontwikkeld voor de Daily 4x4, bent u perfect veilig, 
zelfs op de meest afgelegen locaties.

GA OVERAL 

All-road versies met twee wielen en off-road versies met één 
wiel met een GVW tot 7,0 ton.

ONBEPERKTE VEELZIJDIGHEID 

Geniet van maximale aanpassingsmogelijkheden met de unieke 
Daily 4x4 versie van 7,0 ton GVW met een laadvermogen tot 
4.300 kg en een lengte tot 5 meter.

Versie
Motor   

Euro VI-D
Versnellingsbak Wielbasis  (mm) GVW (t) Bandentype

3,0 liter
132 kW
180 pk

430 Nm

Manueel
(12 voorste 

versnellingen)
or

HI-MATIC 
(16 voorste 

versnellingen)

3.080 3,5 / 5,5 Off-road

3.480 3,5 / 5,5 / 7,0 All-road / Off-road

3.780 5,5 / 7,0 All-road / Off-road

4.175 5,5 / 7,0 All-road / Off-road

3.480 3,5 / 5,5 / 7,0 Off-road

3.780 5,5 / 7,0 All-road / Off-road

4.175 5,5 / 7,0 All-road / Off-road

3.480 3,5 / 5,5 / 7,0 Off-road

3.780 5,5 / 7,0 All-road / Off-road

4.175 5,5 / 7,0 All-road / Off-road

3.595 5,5 / 7,0 Off-road

3.595 5,5 / 7,0 Off-road

3.595L 5,5 / 7,0 Off-road

4.175 5,5 / 7,0 All-road / Off-road

3.595L 5,5 / 7,0 Off-road

4.175 5,5 / 7,0 All-road / Off-road

Chassis Cab

Crew Cab

Chassis Cowl

Van H1 (1.545 mm)

Van H2 (1.900 mm)

Van H3 (2.100 mm)

Vakantie op onbegaande paden
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EUROCARGO

Veiligheid zonder compromissen De beste keuze voor wie groot denkt

Top rijcomfort, top levenskwaliteit

De Eurocargo biedt volledige bescherming voor zowel bestuurder als gezin dankzij zijn robuustheid en 
gloednieuwe, actieve veiligheidsvoorzieningen. Het Lane Departure Warning System (LDWS) waarschuwt 
u als het voertuig een ongewenste rijstrookverandering maakt. Het geavanceerde noodremsysteem 
(AEBS) in combinatie met de elektronische voertuigstabiliteitscontrole (EVSC) helpt botsingen te 
verzachten of te voorkomen in geval van afleiding. Tenslotte past de Adaptieve Cruise Control (ACC) 
de snelheid aan door de juiste veiligheidsafstand tot het voorliggende voertuig te behouden.

De Eurocargo is speciaal ontworpen als basis voor het bouwen van premium motorhomes.  
De befaamde robuustheid van het chassis, de duurzaamheid van de 4- en 6-cilinder Euro VI-D-
motoren, die tot 320 pk en 1.100 Nm leveren, de nieuwe ultracomfortabele cabine en de volledige 
luchtvering maken van de Eurocargo het perfecte voertuig voor reizen in volledige luxe en veiligheid.
De Eurocargo is het enige voertuig in zijn categorie met het innovatieve HI-SCR emissiecontrolesysteem 
dat de problemen van gedwongen regeneratie aan de bron elimineert. Dit unieke systeem vermindert 
brandstofverbruik, oververhitting en technische onderbrekingen, zodat u zorgeloos van uw vakantie 
kunt genieten.

De Eurocargo-cabine tilt comfort en ergonomie naar een nieuw niveau. Elke bediening is binnen handbereik 
geplaatst. U kunt de radio en telefoon in alle veiligheid gebruiken met de bedieningsknoppen op het stuur. 
De nieuwe knoppen voor klimaatregeling en de verlichting, samen met het nieuwe ontwerp voor de 
selectieknoppen van de geautomatiseerde versnellingsbak, zorgen voor een betere ergonomie. Bovendien 
zijn meerdere opbergvakken voor voorwerpen en documenten beschikbaar. Aan de bestuurdersconsole 
bevinden zich twee praktische flessenhouders, een 12V-stopcontact en een optioneel persluchtcontact.
Een optimale leefbaarheid in de cabine is een topprioriteit: dankzij het lineaire dashboard en de compacte 
afmetingen van de motortunnel kunnen zowel bestuurder als passagier gemakkelijk en vrij binnen en door 
de cabine bewegen.

Eurocargo assortiment

Type Model GVW  
(ton)

Max.  
vooras-

belasting 
(kg)

Max. 
achteras-
belasting 

(kg)

Motor  
type

Vermogen
(kW/hp)

Max. 
koppel 
(Nm)

Versnel-
lingsbak Vering Wielbasis 

(mm)

Chassis

ML 75E19/P
7,5 3.200 5.200 Tector 5

139/190 700

Automatic ZF
Eurotronic

6 versnellingen

Luchtvering
achteraan
draagas

4.185
4.455
4.815

ML 75E21/P 154/210 750

ML 80E21/FP
8,0 3.600 5.800

Tector 5 154/210 750

Volle-lucht
vering

ML 80E22JFP Tector 7 162/220 800

ML 90E21/FP
9,0 3.600 6.300

Tector 5 154/210 750

ML 90E22/FP Tector 7 162/220 800

ML 100E21/FP
10,0 3.600 6.800

Tector 5 154/210 750

ML 100E22/FP Tector 7 162/220 800

ML 120E28/FP 12,0 4.800 8.500 Tector 7 206/281 1.000 4.185 / 5.175 
5.670

Chassis 
Cowl

CC 80E25/FP 8,0

3.600

5.800

Tector 7 185/250 850
4.185
4.455
4.815

CC 90E25/FP 9,0 6.300

CC 100E25/FP 10,0 6.800

Tector 5 = 4 cilinders in lijn (4,5 liter);     Tector 7 = 6 cilinders in lijn (6,7 liter)

Luxe op de weg
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DIENSTEN

Wanneer u ver van huis bent, 
zijn nabijheid en expertise belangrijk
Dankzij een uitgebreid netwerk van meer dan 2.000 servicepunten in heel Europa, met volledig opgeleide 
technici en diagnostische experts, staat IVECO altijd klaar om u te helpen en uw eventuele problemen 
op te lossen, waar u ook bent en wanneer u ons ook maar nodig hebt.
Assistance Non-Stop biedt u de ondersteuning van een team van professionele, meertalige operators 
die 24/7, 365 dagen per jaar beschikbaar zijn. Hulp is altijd beschikbaar op alle wegen binnen Europa 
via een universeel gratis nummer (0080048326000). Het IVECO-klantencentrum monitort de situatie 
en brengt u op de hoogte van de voortgang, zodat uw voertuig binnen de kortst mogelijke tijd weer 
op de baan is. In het geval dat de reparatie onder de IVECO-garantie valt en langer dan 24 uur duurt, 
kunnen Camper-klanten genieten van de faciliteiten van een hotel, een vervangwagen, een terugreis of 
voortzetting van de reis en een recuperatie van het gerepareerde voertuig. Een echte vakantie moet 
zorgeloos zijn. Altijd en overal dankzij IVECO Camper Assistance.

Nieuwe accessoires / Bijkomende diensten Omstandigheden

Repatriëring van passagiers  
of voltooiing van de reis

Organisatie terugreis of reis naar finale vakantiebestemming voor  
alle passagiers per trein - vliegtuig - huurauto (max. € 1.000)

Reservatie
Hotelreservatie voor alle passagiers  

(€ 120/persoon/nacht - max. 5 nachten)

Voertuig recuperatie
Organisatie van de reis voor 1 persoon om het herstelde voertuig terug  

op te halen, per trein - vliegtuig - huurauto (max. € 1.000)

Vervangwagen
Organisatie voor een vervangwagen (minibus of gelijkwaardig) 

 (max. 5 dagen & € 1.000 - over het hele land)

Verbindingskosten
Taxi om het verhuurkantoor / treinstation / luchthaven / hotel te bereiken 

(max. € 50)

Assistentie op de woonplaats van de klant
Kleine reparaties (exclusief onderhoud).

Kan ook op een verblijfplaats worden uitgevoerd (bijv. kampeerterrein).

Neem contact met ons op
Of u nu op zoek bent naar antwoorden, een probleem wilt oplossen of ons gewoon wilt laten weten hoe we het hebben gedaan, neem 
contact met ons op via de rubriek Contact op iveco.com. We helpen u om problemen snel en gemakkelijk op te lossen, zodat u kunt 
terugkeren naar belangrijkere dingen, zoals genieten van uw vakantie.

Efficiënt remsysteem, maximale wegligging, goed zicht overdag en ‘s nachts, effectieve filtratie van lucht en vloeistoffen: al deze elementen 
zijn essentieel om de prestaties van uw IVECO naar de toekomst toe te behouden, uw reis tegen ongeplande stilstand te beschermen en 
veiligheid voor u en uw gezin te waarborgen. Dit is precies wat IVECO Genuine Parts, in combinatie met de professionele vaardigheden van 
IVECO-technici, kunnen garanderen voor uw vakantie.
Gedreven door klanttevredenheid blijft IVECO investeren in de efficiëntie van haar logistieke diensten en magazijnen met onderdelen.  
We streven ernaar om u met het juiste onderdeel op de juiste plaats en op het juiste moment te bereiken via een snelle en effectieve supply 
chain. IVECO heeft ook een team van meer dan 150 mensen in heel Europa die gevallen met dringend benodigde onderdelen voor een 
Vehicle Off Road (VOR) oplossen.

Mobiele app
De assistentie-ondersteuning van IVECO is 24/7 beschikbaar en slechts 
een klik verwijderd op uw smartphone met de IVECO Non-Stop-app.
In het geval van autopech kunt u de informatie van uw voertuig (VIN en 
registratienummer) invoeren en met een simpele druk op een knop kunt 
u een verzoek om assistentie naar het IVECO Customer Center sturen.
We zullen onmiddellijk de dichtstbijzijnde werkplaats activeren en de 
reparatie van het voertuig opvolgen. U ontvangt realtime updates over 
uw voertuigassistentie op uw mobiele apparaat via de app.
De IVECO Non-Stop app is niet alleen voor noodgevallen, maar u kunt 
de app ook gebruiken om reparaties aan uw voertuig te boeken op basis 
van uw locatie en tijdsbeschikbaarheid.
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Door IVECO te kiezen, kiest u voor kwaliteit!
Wij garanderen diensten van topkwaliteit voor uw voertuig, afgestemd op uw behoeften zodat u van  
de vakantie kunt genieten, die u verdient. We hebben een netwerk van meer dan 2000 IVECO-servicepunten 
om onze camperklanten tijdens hun vakantie te ondersteunen. Meer dan 320 van die punten hebben  
de IVECO Camper Center Award gewonnen als erkenning voor hun uitstekende ervaring en expertise  
in het onderhouden van uw IVECO-camper in hun speciale faciliteiten. De bijzonder gespecialiseerde  
experts die in deze speciale servicecentra in heel Europa werken, kunnen uitstekende ondersteuning 
garanderen omdat ze continu worden getraind in technische vaardigheden en bijzondere 
camperaanpassingen/-varianten.
Het IVECO Camper Center kan vertrouwen op de onmiddellijke reactie van de motorhome 
carrosseriebouwers die hen ondersteunen tijdens het gehele onderhouds- of reparatieproces. 
In geval van twijfel kunnen de technici rechtstreeks bellen met IVECO en met de carrosseriebouwer die 
hen tijdens de reparatie zal ondersteunen.

Vind het dichtstbijzijnde IVECO Camper Center met de Dealer Locator die ook beschikbaar is op DAILY 
BUSINESS UP™ en boek een check-up voordat u op vakantie vertrekt om zo te kunnen reizen zonder 
zorgen: www.iveco.com/Pages/dealer_locator.html

IVECO Camper Centra:  
een zorgeloze vakantie begint hier

Oostenrijk 10
België 1
Bosnië Herzegovina 1
Kroatië 2
Tsjechië 4
Denemarken 5
Frankrijk 36
Duitsland 73
Griekenland 2
Hongarije 3
Italië 47
Republiek Noord-Macedonië  1
Montenegro 2

Camper Centra per land

Find the Camper Center
closest to you
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Nederland 3
Noorwegen 4
Polen 14
Portugal 9
Roemenië 3
Servië 1
Slowakije 6
Slovenië 1
Spanje 53
Zweden 5
Zwitserland 23
Verenigd Koninkrijk  
en Ierland 18
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