
 

 

PRESS RELEASE 

 

IVECO S-WAY RIDE & DRIVE DAGEN VAN START! 
 

De datums van de IVECO S-WAY Ride & Drive dagen zijn bekend! Het evenement voor de 

ondernemer én chauffeur start op 7, 8 en 9 november in Amsterdam. Het IVECO S-WAY konvooi 

vervolgt haar weg naar Etten-Leur, Hoogeveen, Tiel en Venlo. 

 

De IVECO S-WAY is dé droomtruck van elke chauffeur. Met een gloednieuwe cabine, uitstekende 

brandstofefficiëntie en geavanceerde technologie en connectiviteit, is de IVECO S-WAY een complete 

transportoplossing. Hij is ontworpen om de chauffeur alle comfort te bieden aan boord en biedt een 

winnende oplossing aan eigenaars door zijn competitiviteit en Total Cost of Ownership. Het is echt je 

thuis weg van huis!  

 

I AM UNSTOPPABLE  

De gehele IVECO familie staat voor je klaar! IVECO nodigt iedere ondernemer en chauffeur uit om in 

te stappen in de nieuwe S-WAY. Tijdens deze dagen hebben bezoekers de kans om zelf achter het 

stuur te kruipen en als een van de eerste het ‘I AM UNSTOPPABLE’ gevoel te ervaren. De zaterdag is 

speciaal voor chauffeurs, zodat zij ook hun familie en vrienden mee kunnen nemen. Er valt voor 

iedereen van alles te zien en te beleven! Zo is er vermaak en vinden er activiteiten plaats voor jong 

en oud. Dit sfeervolle evenement mag je als ondernemer en chauffeur niet missen. 

 

Aanmelden 

De IVECO S-WAY Ride & Drive dagen vinden plaats op donderdagen van 14.00 tot 21.00 uur, 

vrijdagen van 09.00 tot 21.00 uur en zaterdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Kijk op de 

www.drivethenewway.nl/ voor de betreffende locaties en data. Meld je nu aan en ervaar de S-WAY 

zelf, want als chauffeur ben je niet te stoppen! 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over IVECO: www.iveco.com 

Voor meer informatie over CNH Industrial: www.cnhindustrial.com. 
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Pers verantwoordelijke IVECO Nederland 
Transportstraat 1C 
4283 JL, Giessen 
 
Bas Hopstaken 
Tel: +31 (0)88 – 114 8000 
B.Hopstaken@iveconls.nl  

IVECO Press Office – EMEA Region    
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