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DIN DAILY E6

Denne guiden er designet for å hjelpe deg å 
skreddersy din Daily  til dine behov.

 

Last den ned fra App Store eller  
Google Play for å få eksklusiv tilgang til 
ekstra bilder, informasjon og videoer.

Få mer fra denne brosjyren
med gratis Daily E6 App.

Daily er den beste partner for din virksomhet.

Den er sterkere, mer allsidig og med høyere ytelse enn noensinne. I tillegg til å 
opprettholde sitt forretningsinstinkt for transportindustrien har den nyheter som 
gjør den til en enda bedre partner i din virksomhet.
Daily  stiller innovasjon og teknologi til din tjeneste for å hjelpe deg å administrere 
ditt kjøretøy effektivt, samt nyte hvordan den reduserer totalkostnadene og dermed 
bidra til en sunn bunnlinje for din virksomhet. Motorene arbeider rent og effektivt 
og styrker din bærekraftige legitimitet.
Daily  tar også godt vare på sjåførene. Førerkabinen er mer komfortabel og stillere 
enn noensinne, og med HI-MATIC-girkassen vil sjåførene oppdage meningen med 
den absolutte kjøreglede. Daily  har også et nytt nivå når det gjelder tilkobling som 
fullt ut integrerer din mobiltelefon med kjøretøyet slik at den blir både din forretnings- 
og sjåførassistent.
Det bredeste modellprogrammet på markedet er blitt enda større for å tilfredsstille 
de stadig bredere kravene i din virksomhet og hos transportører verden over.
Daily  er den best partner du kan håpe på, med sitt ufeilbare instinkt for å forutse 
din virksomhets behov og som kan gi deg den løsningen du trenger når du trenger 
den, år etter år.
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LAGER PROFITT
DEN BESTE PARTNER FOR BUNNLINJEN
Daily  er den profesjonelle partneren som vil hjelpe deg å oppnå en sunn bunnlinje. Du kan tilpasse kjøretøyet slik at det 
passer perfekt til dine forretningsbehov, takket være det bredeste tilbudet på markedet. Du kan regne med at jobben blir 
gjort effektivt med lave drifts- og vedlikeholdskostnader (Total Costs of Ownership - TCO). At kjøretøyet er din beste 
partner for virksomheten betyr også at du alltid kan stole på et profesjonelt servicenettverk når og hvor du trenger det.

SPARER INNTIL 8% DRIVSTOFF* 
Daily  har fått enda bedre drivstofføkonomi. Den variable turbogeometrien (VGT) som er tilgjengelig på modeller fra 136 hk 
til 180 hk, sikrer en mer effektiv bruk av motoren. EcoSwitch-løsningen er videreutviklet: Nye EcoSwitch PRO intelligent 
system registrerer når det er aktuelt å trå i aksjon for å redusere dreiemomentet uten at sjåføren trenger å gripe inn.  
Det reduserer drivstofforbruket uten å kompromisse med produktiviteten. 
Det eksklusive IVECO Driving Style Evaluation kjørestilevalueringssystemet hjelper deg å forbedre måten du kjører på, omtrent 
som om du skulle ha hatt en instruktør ved siden av deg. Det kan resultere i en betydelig ekstra drivstoffbesparelse.

INNTIL 12% REDUKSJON I VEDLIKEHOLDS- OG REPARASJONSKOSTNADER**

De økte vedlikeholdsintervallene, til 50.000 km på grunn av bedre komponenter og servicedeler, gir deg 20% mer oppetid mellom 
servicene. Det optimerte bremsesystemet med nye, og mer slitesterke bremseklosser er mer effektivt og holdbart enn før.
Og på toppen av dette kan du regne med et profesjonelt og spesialisert servicenettverk som hjelper deg å holde hjulene i gang, uansett 
når det er og hvor du befinner deg.

* Sammenlignet med tilsvarende Euro 5b+ modeller og i henhold til kjøresyklusen New European Driving Cycle (NEDC).
** Sammenlignet med tilsvarende Euro 5b+ modeller.

The Driving Style Evaluation (DSE) Kjørestilevalueringssystemet er som å ha 
en instruktør ombord. Det gir sjåføren forslag om hvordan man kan optimere 
kjørestilen for å oppnå en konsekvent reduksjon I drivstofforbruket. Erfaringen viser 
at ved å følge anbefalingene fra DSE kan du spare så mye som 15% drivstoff.

Det intelligente EcoSwitch PRO-systemet vet nøyaktig når det skal gripe inn 
uten hjelp fra sjåføren fordi det kjenner om kjøretøyet er lastet eller ikke og 
reduserer drivstofforbruket og dermed også senker utslippet.
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MOTOR 2,3-liter F1A 3,0-liter F1C

UTSLIPP & 
DRIVSTOFF

EURO 6 RDE 2020 READY 
(LETT UTFØRELSE)

EURO 6  
(LETT UTFØRELSE)

EURO VI  
(TUNG UTFØRELSE)

EURO VI  
(TUNG UTFØRELSE)

CNG**

KOMMERSIELT 
NAVN 140 160 120 140 160 150 180 210 150 180 NP

EFFEKT 136 hk  
(100 kW)

156 hk  
(115 kW)

116 hk  
(85 kW)

136 hk  
(100 kW)

156 hk  
(115 kW)

150 hk  
(110 kW)

180 hk  
(132 kW)

205 hk  
(150 kW)

150 hk  
(110 kW)

180 hk  
(132 kW)

136 hk  
(100 kW)

DREIEMOMENT 350 Nm 380 Nm* 320 Nm 350 Nm 380 Nm* 350 Nm 430 Nm 470 Nm 350 Nm 430 Nm 350 Nm

GIRKASSE HI-MATIC /
MANUELL

HI-MATIC /
MANUELL

HI-MATIC/
MANUELL

HI-MATIC/
MANUELL

HI-MATIC/
MANUELL MANUELL HI-MATIC /

MANUELL HI-MATIC MANUELL HI-MATIC/
MANUELL

HI-MATIC/
MANUELL

MED ADBLUE - - - -

* 350 Nm med MANUELL.    ** Komprimert naturgass.

3,0-liters F1C dieselmotor 3,0-liters F1C-motor for komprimert naturgass2,3-liters F1A dieselmotor LP-EGR 2,3-liters F1A dieselmotor med SCR

MOTORTEKNOLOGIER FOR Å MAKSIMERE EFFEKTIVITETEN
LP-EGR teknologi uten AdBlue®: Modeller som har IVECO’s 2,3-liters F1A-motor med lavtrykks eksosresirkulering er ideelle 
for å holde kjøretøyadministrasjonen så enkel som mulig. Utstyr som variabel oljepumpe og turbo vil sikre deg utmerket 
drivstofføkonomi, lavere driftskostnader samt mer effekt og høyere dreiemoment. 
SCR-teknologi: Modeller med 2,3-liters F1A eller 3,0-liters F1C-motor har Selective Catalytic Reduction (SCR) etterbehandlingsløsning. 
Fordelen er at dette enkle systemet ikke endrer forbrenningsprosessen, slik at du får all den kraft og effektivitet du trenger 
med lave driftskostnader.
Den helt nye 2,3-liters F1A-motoren med SCR-teknologi ligger “ett skritt foran” og ivaretar fremtiden. Den er testet og verifisert 
for de strengere bestemmelsene som gjelder fra 2020 og hvor utslippene måles under realistiske kjøreforhold (RDE), i tillegg til 
homologerings-syklus i laboratorium.
Natural Power-teknologien: Daily Natural Power har samme ytelse og respons som tilsvarende dieselmotor, fordi den er en 
skikkelig dieselmotor tilpasset å gå på komprimert naturgass. Dette er et rent kjøretøy som går bemerkelsesverdig stille, som 
er en ytterligere fordel i urbane områder med lavutslippssoner.

BÆREKRAFTIG TEKNOLOGI
YTELSE OG EFFEKTIVITET TIL DIN TJENESTE
Daily  kassebil har et business-instinkt med avanserte motorer og girkasseteknologi for 
å gi den perfekte ytelsen du trenger for å utføre arbeidsoppgavene effektivt og pålitelig. 
Det nye motorprogrammet gir mer effekt og dreiemoment, samtidig som det reduserer 
Daily s påvirkning på miljøet med sine lave utslipp.

DET BREDESTE MOTOR- OG GIRKASSEPROGRAM
Daily  har avanserte motor- og girkasseteknologier som gir topp ytelse og fremragende drivstofføkonomi som du trenger for 
å utføre dine transporter effektivt, pålitelig og med særdeles liten påvirkning på miljøet.

DEN ABSOLUTTE KJØREGLEDE
IVECOs eksklusive HI-MATIC 8-trinns automatgirkasse har 
alle fordelene med komfort, sikkerhet, drivstofføkonomi og 
ytelse på et stadig bredere program av Daily -modeller, for 
å tilfredsstille alle dine forretningsbehov.
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PRODUKTIV KOMFORT 
NYT DITT PROFESJONELLE ARBEIDSMILJØ
Daily  kombinerer sine naturlige egenskaper for transport med ypperste komfort, funksjonalitet og kjørbarhet. Når du er bak 
rattet, kan du slappe av med komforten i førerkabinen, og du vet at du får gjort jobben effektivt. Førerkabinen gir deg et profesjonelt 
arbeidsmiljø med nyheter som hjelper deg med å drive din forretning.

OPPLEV DEN ULTIMATE EFFEKTIVITETEN I DITT MOBILE KONTOR
Det funksjonelle dashbordet kombinerer stil med praktiske og nyttige detaljer. Du kan plugge inn mobiltelefonen eller nettbrettet 
og lade ytterligere en enhet ved hjelp av 2 USB-kontakter, og du kan også bruke en induktiv lader (opsjon) i tillegg. Kvaliteten og 
utformingen på betjeningsorganene gjør det enkelt å kjøre komfortabelt. 
De mange oppbevaringsrommene er designet for å kunne nås lettest mulig. Inntil 18 av dem, inklusive et nytt og brukervennlig 
åpent rom, er plassert strategisk rundt i førerkabinen og er lette å nå. Dermed kan du ha god orden i dokumenter og annet 
utstyr du har med deg.

DAB-radioen integrert i dashbordet har alle vanlige DAB- og FM-funksjoner. 
For eksempel kan du velge radiostasjon etter navn, lese tittelen på programmet 
eller musikken du lytter til, velge å motta trafikk og værmeldinger, og du kan 
forvelge inntil 15 stasjoner, for å nevne noen få funksjoner.

De godt lesbare instrumentene sammen med velprøvd ergonomi på 
betjeningsorganene på dashbordet, hvor alt er på riktig sted og er lette å nå, 
gjør det enkelt å kjøre sikkert og komfortabelt.

Dørpanelet er blitt redesignet med en åpen dørlomme hvor du for 
eksempel kan oppbevare en førstehjelpspakke. Førerkabinen har 18 praktiske 
oppbevaringsrom slik at du kan ha alle dine personlige ting og det du trenger 
i arbeidet ryddig og lett å nå.

Dashbordet og dørpanelene er tilgjengelige i en helt sort versjon, og hvis 
man ønsker noe eksklusivt, kan man velge en stilfull to-farge blå og sort 
utførelse designet for å harmonisere fullstendig med førerhuskledningen.

OPPLEV DEN ULTIMATE KOMFORTEN
Førerkabinen er nå enda stillere ettersom det innvendige støynivået er blitt redusert drastisk. 4 desibel reduksjon har forbedret 
kjøretøyakustikken og lydopplevelsen med 8%.
Det komfortable interiøret er forfinet med et nytt skinnratt, sammen med blått setetrekk og nye skumfylte stofftrukne 
hodestøtter som gir et profesjonelt miljø hvor du og dine passasjerer kan arbeide produktivt med full sikkerhet.

Alle illustrasjoner på disse sidene viser nettbrett eller smarttelefoner 
som ikke er inkludert i kjøretøyets standardutstyr.
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DSE - 
KJØRESTILEVALUERINGSSYSTEM

UTVIDET DASHBORD MOTORYTELSE

INTERAKTIV 
BRUKERHÅNDBOK TURLOKALISERING 

PROFESJONELT 
NAVIGASJONSSYSTEM  
OG FLÅTESTYRING

DAILY  
BUSINESS UP™

ONBOARD TILKOBLING
DEN ENKLE MÅTEN Å HA VIRKSOMHETEN OPPKOBLET
Daily  har helt nye tilkoblingsmuligheter : Du trenger ikke noe ekstrautstyr, bare din egen smarttelefon eller et nettbrett. Så snart du 
har lastet ned applikasjonen DAILY BUSINESS UP™ på enheten din, vil den automatisk etablere en Bluetooth® forbindelse med 
kjøretøyet via DAB-radioen: Nå er enheten fullt integrert og i direkte kommunikasjon med din Daily  og motoren i den. Med DAILY 
BUSINESS UP™ på enheten kan du bare starte motoren, slå på radioen, og du er oppkoblet. Dermed kan du dra fordeler av hva den 
dobbeltfunksjonen kan gjøre for virksomheten din, som både sjåfør- og forretningsassistent.

DIN SJÅFØRASSISTENT
DAILY BUSINESS UP™ kan fungere som en instruktør for 
sjåføren gjennom kjørestilevalueringssystemet, som navigasjon 
med Sygic Professional GPS navigasjonssystem, samt hjelpe til 
med å øke effektiviteten i det daglige arbeidet og å sikre at 
kjøretøyet er i topp stand. 
Og selvsagt gir den komplett multimedia-infotainment som 
man ellers forventer å finne i premium personbiler.
Den velplasserte nettbrettholderen kan holde smarttelefoner 
og nettbrett i forskjellige størrelser.

Med DAILY BUSINESS UP™ kan du:
• Få direkte kjøreinstruksjoner ved hjelp  

av kjørestilevalueringssystemet
• Se analyser for hver enkelt tur individuelt  

eller flere samlede turer
• Finne den beste ruten med Sygic profesjonelt GPS 

navigasjonssystem
• Overvåke ytterligere kjøretøyfunksjoner  

med utvidet dashbord
• Enkelt sjekke den interaktive brukerhåndboken når du 

trenger hvilken som helst informasjon om kjøretøyet
• Administrere multimediainnhold og smarttelefonfunksjoner 

inklusive å lytte til neste melding
• Kontakte IVECO Assistance Non-Stop, veihjelpen som 

fungerer 24/7

DIN FORRETNINGSASSITENT
DAILY BUSINESS UP™ kan hjelpe deg med timeplan for 
jobbene og kommunisere dine oppdateringer i sann tid til 
sjåføren. Du kan organisere sjåførens turer og oppdrag for å 
optimere bruken av kjøretøyet, samt administrere bilflåten 
effektivt med fordeler for virksomheten.

Med DAILY BUSINESS UP™ kan du:
• Optimere bruken av bilflåten, tidfeste oppdrag og sende  

dem i sann tid til sjåførene med Sygic® FleetWork som  
er fullstendig integrert med kjøretøyets Sygic GPS 
navigasjonssystem

• Overvåke bilflåtens ytelse gjennom den  
nye kundeportalen på nett

• Holde oversikt over rutene og kjørestilen  
for å forbedre drivstofforbruket

• Overvåke sjåførens handlinger via det nye multikjøretøykortet
• Forbedre sjåførens ytelse med direkte instruksjoner fra 

kjørestilevalueringssystemet
• Holde oversikt over planlagt service med overvåkning  

fra Maintenance Plan
• Være i kontakt med IVECO og motta de siste Daily-nyhetene
• Finne nærmeste IVECO-forhandler og servicepunkt
• Få alle kjøretøyinformasjoner ved å berøre skjermen

Oppdag   
DAILY BUSINESS UP™

Sygic Professional GPS navigasjon og Sygic® FleetWork for bedre administrasjon er fremskaffet i partnerskap med Sygic.

Skjermbildene vist ovenfor er bare noen få av de mange informasjonene på DAILY BUSINESS UP™.
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USLÅELIG YTELSE
TOPP MOTORER FRIGJØR DITT TALENT
Daily  gir all fremkommelighet, lastekapasitet, effekt og rask respons du trenger kombinert med utmerket drivstoff-effektivitet, 
og du kan regne med at denne topp ytelsen blir opprettholdt gjennom mange år. Du kan velge den effekten som passer best til din 
kjøring, fra 116 hk i basismodellen opp til 205 hk, den største effekten i denne klassen for 4-sylindrede motorer. Valget inkluderer de 
nye VGT 136 hk og 180 hk modellene, samt F1A 2,3-liters 156 hk VGT. Høyere opp kan det leveres et maksimalt dreiemoment så 
høyt som 470 Nm i F1C 3,0-liters motoren. Alle motorene er optimer for topp ytelse under alle forhold, og de vil gi deg stor 
kjørelengde med maksimal effektivitet. Daily HI-MATIC Natural Power på 136 hk som går på komprimert naturgass, er det perfekte 
svaret med best komfort for transportører som trenger et stillegående kjøretøy og en bærekraftig løsning.

Sterk ytelse over tid med flate momentkurver, høyere dreiemoment og høyere effekt på lavt turtall.

VGT: Variabel turbogeometri; WG: WasteGate; TST: to-trinns turbo
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UBEGRENSET ALLSIDIGHET
DAILY KASSEBIL FOR GRENSELØSE AMBISJONER
Daily  er det mest allsidige kjøretøyet i sin klasse med markedets bredeste modellprogram. Daily  er den eneste kassebilen 
som strekker seg fra 3,3 tonn og helt opp til 7,2 tonn totalvekt, samt fra 7,3 m3 til 19,6 m3 lastevolum. Med sin nesten endeløse 
allsidighet åpner Daily  alle muligheter for transport, fra dør til dør-leveranser i bystrøk til tyngre transport som frakting av 
møbler. Mange tilgjengelige vareromsstørrelser passer for variert kjøring. Det gjør det enkelt å tilpasse Daily  som redningsbil 
eller ambulanse, for eksempel. Daily  har dedikert sitt sunne businessinstinkt til transportindustrien for å tilfredsstille dine behov. 
Uansett hva slags transport du har, kan du finne Daily  modellen som passer til dine krav. Den utfører oppgavene enkelt, effektivt 
og med lave totalkostnader. Den er også snill med miljøet og bidrar dermed til at virksomheten din er bærekraftig.
Daily  tilbys i en rekke versjoner for å tilfredsstille nettopp dine transportbehov.

TOTALVEKT

KASSEBIL KASSEBIL MED VINDUER KASSEBIL MED VINDUER I VAREROM

3,3 - 7 t 3,3 - 5,2 t 4,5 - 6,5 t

VAREROMSVOLUM

LAVT TAK (H1) HALVHØYT TAK (H2) HØYT TAK (H3)

7,3 - 9 m3 10,8 - 17,5 m3 13,4 - 19,6 m3
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MEDFØDT ROBUSTHET
SMIDD TØFF. INGEN KOMMER I NÆRHETEN
Daily  kassebil ble født for å gjøre de mest krevende jobbene. Den har DNA som en lastebil og er bygd som en. Med totalvekter 
opp til 7,2 tonn kan Daily  bære sin maksimale vekt hele dagen, hver dag, hvis det er nødvendig for deg. Forakselfjæringen med 
høy ytelse gir ikke bare utmerket kjøretøykontroll, men den bærer maksimalt tillatt last på en overbevisende måte. Det lette, men 
veldig sterke QUAD-LEAF hjulopphenget er tilgjengelig på alle 3,5-tonns modellene. Den gir et maksimalt tillatt forakseltrykk på 
1.900 kg, mens QUAD-TOR opphenget på modeller med tvillinghjul klarer 2.500 kg. Med Daily s høye nyttelast får du gjort 
jobben med færre turer og derfor raskere. Du sparer driftskostnader og samtidig reduserer karbon-fotavtrykket. Dette er en av 
mange måter hvor Daily s forretningsinstinkt gjør den til en favoritt blant profesjonelle transportører.

UNIK HOLDBARHET
DESIGNET FOR Å GI VARIG VERDI
Daily  kassebil har en lastekapasitet som ikke noe annet kjøretøy kan matche, og den er bygd for å gjøre tøffe jobber dag etter 
dag, år etter år – lenger enn noen annen kassebil. Drivlinjen, med sin holdbare motor og girkasse som sikrer at motoren alltid går på 
optimalt turtall, har lang levetid og yter sitt beste helt opp til slutten. Daily  er god for bunnlinjen hver dag den jobber for deg. 
Dens forretningsinstinkt unnlater aldri å gi virksomheten din verdier!

Daily  vil alltid hjelpe deg ut av krevende situasjoner – den vil aldri 
svikte deg når du trenger dens styrke og kraft.

Den høye nyttelasten på Daily  kassebil, opp til 4 tonn, og det 
største lastevolumet opp til 19,6 m3, gjør det mulig å frakte samme 
volum på færre turer. Konsekvensen er reduserte kostnader og økt 
produktivitet.
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 E6

DEN ABSOLUTTE KJØREGLEDE FØRSTE 8-TRINNS AUTOMATGIRKASSE  
KLASSENS BESTE KOMFORT OG SIKKERHET
Den nye girkassegenerasjonen er utviklet for å gi absolutt kjøreglede. Med den 
ergonomiske, multifunksjonelle girvelgeren kan du ha fullt fokus på trafikken og 
kjøreforholdene. HI-MATIC er løsningen for økt sikkerhet samtidig som du kjører 
komfortabelt.

FREMRAGENDE DRIVSTOFFØKONOMI TAKKET  
VÆRE MODUS FOR ØKONOMI ELLER KRAFT
Den egner seg perfekt for det daglige arbeidet, med automatisk tilpasset 
giringsstrategi. Din Daily HI-MATIC  velger skånsomt korrekt gir på mindre 
enn 200 millisekunder. Med markedets bredeste spenn i girutvekslinger vil 
motoren alltid arbeide på optimalt turtall.

INNTIL 10% LAVERE VEDLIKEHOLDS- OG 
REPARASJONSKOSTNADER SAMMENLIGNET MED MANUELL 
GIRKASSE TAKKET VÆRE HOLDBARHET OG LEVETID
Den er utviklet med tanke på holdbarhet. Den nye girløsningen beskytter 
motoren og drivlinjen og gir mindre vedlikehold. Våre ingeniører har sikret at 
man overgår den legendariske holdbarheten i Daily.

BEST YTELSE I KLASSEN,  
HØYESTE EFFEKT (205 hk) OG DREIEMOMENT (470 Nm)
Det ekstra brede motorprogrammet, med to basismotorer på 2,3 og 3,0 liter 
yter fra 116 til 205 hk med dreiemoment fra 320 til 470 Nm. Dette passer en 
totalvekt på opptil 7,2 tonn, og Daily HI-MATIC  har det beste utvalget 
motorer for de mest krevende oppgavene.

Den nye grillen skaper en horisontal linje knyttet mot 
lyktene og gir god flyt i kjøretøyets design. 
Daily HI-MATIC  familien er ekstra lett gjenkjennbar 
takket være den eksklusive grillen i krom.

KLAR FOR ENHVER OPPGAVE

Daily HI-MATIC E6 URBAN  
Maksimal Daily-komfort

Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL  
Maksimal Daily-holdbarhet

Daily HI-MATIC E6 REGIONAL  
Maksimal Daily-fleksibilitet

* Markedføres ikke i Norge.
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Endringen i transportindustrien fører til en rask evolusjon mot bærekraftige teknologier i urban transport av gods og mennesker. 
Daily Blue Power-serien gir transportørene den unike fordelen og friheten til å velge mellom tre forskjellige teknologier og dra nytte 
av lave totalkostnader.

• Daily HI-MATIC Natural Power: Den første motoren for komprimert naturgass med 8-trinns automatgirkasse innenfor lette 
nyttekjøretøy. Den perfekte kombinasjonen av lave utslipp og god kjørbarhet i urbane områder.

• Daily Euro 6 RDE 2020 Ready: Det først lette nyttekjøretøyet som er klart for 2020 Real Driving Emissions bestemmelsene.  
Et unikt tilbud på markedet.

• Daily Electric: Kjøretøyet uten lokale utslipp som muliggjør kjøring i byer med de strengeste trafikkrestriksjonene.

Med Daily Blue Power er ingen destinasjon utenfor rekkevidde, og du kan nyte mulighetene til ubegrensede leveranser.

EKSKLUSIV GRILL DISTINKTE HOVEDLYKTER
BLÅ ALUMINIUMSFELGER
& MICHELIN AGILIS ØKODEKK INTERIØR MED BLÅTT TEMA

BÆREKRAFTIG MESTEER

EFFEKT HI-MATIC
KASSEVOGN

MINIBUSS
Enkle hjul Tvillinghjul

NATURAL POWER 136 hk 35S 35C 40C 50C 65C 70C 50C

EURO 6 RDE 2020 READY
136 hk 35S 35C -

156 hk 35S 35C -

ELECTRIC
60 kW - 35S - -

80 kW - - 45C 50C 50C

DAILY ELECTRIC
UTSLIPPSFRITT KJØRETØY, INNTIL  
200 km REKKEVIDDE OG 2-TIMERS  
RASK LADEMODUS

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER 
FØRSTE 8-TRINNS AUTOMATGIRKASSE 
KOMBINERT MED EN 3,0-LITERS MOTOR  
FOR KOMPRIMERT NATURGASS

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY 
DET FØRSTE LETTE NYTTEKJØRETØYET 
VERIFISERT FOR REAL DRIVING EMMISIONS, 
KLART FOR 2020-BESTEMMELSENE

● Tilgjengelig     – Ikke tilgjengelig



20 21

I KORTVERSJON

UBEGRENSET ALLSIDIGHET

• Uansett behov vil du finne en Daily som tilfredsstiller dine krav. Med totalvekter 
fra 3,3 til 7,2 tonn og lastevolum fra 7,3 til 19,6 m3 er Daily  den mest allsidige 
kassebilen i sin klasse 

• Tilpass din Daily ved hjelp av omfattende karosseriløsninger som tilfredsstiller  
et bredt spekter av transportbehov

• Velg versjonen som tilfredsstiller dine transportkrav, ordinær kassebil eller kassebil 
med delvis vinduer eller vinduer i hele lasterommet

BÆREKRAFTIG TEKNOLOGI

• Hold kjøretøy-administrasjonen så enkel som mulig med LP-EGR teknologi  
uten AdBlue®, tilgjengelig med den enda kraftigere F1A 2,3-liters motoren

• Få all den kraften du trenger med den effektive F1A 2,3-liters motoren kombinert 
med vår avanserte SCR-teknologi 

• Opplev den absolutte kjøregleden med den klasseeksklusive 8-trinns 
automatgirkassen i Daily HI-MATIC  familien

• Nyt en ytelse som er like god som fra en tilsvarende dieselmotor, med den rene 
og rolige gangen fra Daily HI-MATIC Natural Power

PRODUKTIV KOMFORT

• Nyt en stille førerkabin hvor innvendig støy er drastisk redusert med 4 dB  
som forbedrer kjøretøyakustikken og lydforholdene med 8%

• Opplev ergonomien på betjeningsorganene på dashbordet, lette å nå for  
sikker kjøring 

• Organiser dine personlige ting og arbeidsutstyr og dokumenter i inntil  
18 praktiske oppbevaringsrom

• Arbeid i et komfortabelt og profesjonelt miljø med det nye lærrattet,  
blått setetrekk og nye skumfylte stofftrukne nakkestøtter

LAGER PROFITT

• Velg din profesjonelle partner fra det bredeste modellprogrammet på markedet
• Spar inntil 8% drivstoff takket være variabel oljepumpe, turbo med variabel geometri, 

EcoSwitch PRO, reduksjon av motorvekten, redusert friksjon i motor og aksler
• Reduser drivstofforbruket ytterligere ved hjelp av det eksklusive 

kjørestilevalueringssystemet (Driving Style Evaluation)
• Nyt 12% reduksjon i vedlikeholds- og reparasjonskostnader takket være 

komponenter som varer lenger og et optimert bremsesystem
• Stol på et profesjonelt servicenettverk når og hvor du trenger det

ONBOARD TILKOBLING 

• Hold din virksomhet oppkoblet med den unike DAILY BUSINESS UP™

• Optimer din kjøreytelse med Driving Style Evaluation (kjørestilevaluering)  
og administrasjonsverktøy for effektiv kjøring

• Finn den beste ruten med 3D profesjonelt navigasjonssystem
• Maksimer flåtens effektivitet ved planlegging og gjennomføring av jobbene med 

det helintegrerte flåtestyringssystemet (FleetWork)
• Overvåk bilflåtens ytelse med den nye web-baserte kundeportalen

UNIK HOLDBARHET

• Du kan regne med lang levetid på drivlinjen på grunn av holdbare motorer  
og girkasser og alltid optimalt motorturtall

• Finn en livslang partner i Daily  og få fulle fordeler av utmerket annenhåndsverdi
• Dra fordeler av å spare inntil to 12% i vedlikeholds- og reparasjonskostnader og 20% 

mer oppetid mellom servicene ettersom serviceintervallene er økt til 50.000 km

MEDFØDT ROBUSTHET

• Last opp din Daily til maksimal kapasitet hver dag, år etter år, med kjennskap til at du 
kan stole på at den utfører alle transportoppdrag effektivt 

• Få gjort jobbene raskere og med færre turer med Daily s store nyttelast på inntil 
4,0 tonn og den største lastekapasiteten inntil 19,6 m3

UNIK HOLDBARHET

• Velg den forretningspartneren som passer best til ditt behov, tilgjengelig  
med 2,3- og 3,0-liters motorer

• Ta fordelen av det brede spekteret av motoreffekter, fra 116 hk helt opp  
til 205 hk, og med dreiemoment

• fra 320 til 470 Nm 
• Opplev fordelene med bakhjulsdrift for å kjøre under optimale forhold  

med maksimal last
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PROGRAMMET
VELG DEN RETTE DAILY FOR Å TILFREDSSTILLE DINE 
FORRETNINGSBEHOV
Daily  kassebil tilbyr det bredeste modellprogrammet på markedet, med så mange som 8.000 fabrikkversjoner å velge fra. De kombinerer 
forskjellige akselavstander, motoreffekter, lastevolum, innvendige høyder og lastekapasiteter for å matche et bredt spekter av oppdrag. Daily 
kassebil ble født for å tjene profesjonelle transportører og har fulgt sitt sunne forretningsinstinkt gjennom årene, den har fulgt med på 
evolusjonen i bransjen og har utvidet programmet for å møte det økende spekter av krav. Du trenger bare å identifisere kombinasjonen 
som tilfredsstiller dine operasjonelle krav og som passer til virksomheten. Med 8.000 versjoner har vi en Daily som passer for deg.

LASTEVOLUM
Et bredt spekter av akselavstander, takhøyder og bakre overheng resulterer i mange forskjellige lastevolum. Faktisk er Daily  den 
eneste kassebilen som tilbys med lastevolum fra 7,3 m3 og helt opp til unike 19,6 m3. 

Velg bakdørdimensjoner som harmonerer med din kjøring. Du kan ha 
så mye som 2 meter maksimal utnyttbar høyde for å laste din Daily .

A

AKSELAVSTAND
(mm)

B

KJØRETØY-
LENGDE

(mm)

C

LASTEROMS-
LENGDE  

(mm)

D

LASTEROMS-
BREDDE 

 (mm)

G   HØYDE / VAREROMSVOLUM TOTAL-
VEKT (tonn)

H1 (1.545 mm) H2 (1.900 mm) H3 (2.100 mm)

MIN. MAKS.

3.000 5.040 2.610 1.800 7,3 m3 3,3 3,5

3.520
5.560 3.130 1.800 9 m3 10,8 m3 3,3 5,2

5.960 3.540 1.800 12 m3 13,4 m3 3,3 5,2

4.100
7.130 4.680 1.800 16 m3 18 m3 3,5 7,2

7.500 5.125 1.800 17,5 m3 19,6 m3 3,5 7,2

SKYVEDØRSDIMENSJONER H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm)

E
  
HØYDE 1.440 1.800

F
  
BREDDE

AKSELAVSTAND  3.000 1.100

AKSELAVSTAND  3.520 / 4.100L 1.200

UTNYTTBAR DØRHØYDE H  H1 (mm)  I  H2 (mm) J  H3 (mm)

HØYDE 1.450 1.800 2.000

BREDDE 1.530

TRANSPORT AV FOLK
OPPLEV KOMFORTEN PÅ EN REISE MED DAILY
Daily minibuss  har premium kjørekomfort, for både sjåfør og passasjerer, og like lave driftskostnader som de andre modellene 
i denne bemerkelsesverdige kjøretøyfamilien. Du kan utføre all din passasjertransport i visshet om at kundene dine reiser i et stilfullt 
miljø og nyter den luksuriøse komforten som din Daily minibuss  tilbyr, også på lange turer. 

EN DAILY MINIBUSS FOR HVERT BEHOV
Den omfattende serien med Daily minibuss  kan møte et bredt spekter av krav fra forskjellig passasjertransport, turistkjøring 
for reiser med komfort og stil, bytransport med ledende passasjerkapasitet i klassen, samt skolebusser spesifisert for transport av 
barn og unge.
Tre typer motorer : Diesel, Natural Power (komprimert naturgass for redusert påvirkning på miljøet) og Electric (utstyrt med  
2 eller 3 høykapasitetsbatterier, kombinert med superkapasitorer).
Daily minibusser har den beste ytelsen i sin kategori, blant annet takket være den innovative 8-trinns automatgirkassen.  
HI-MATIC girkassen er konstruert for å sikre maksimal ytelse, lavest mulig driftskostnader, uslåelig komfort og utmerkede girskift,  
i tillegg til redusert drivstofforbruk. 
Toppmodellen på 6,5 tonn har plass til inntil 22 passasjerer og godt med bagasjeplass: Den er det beste standardkjøretøyet i sin 
klasse på markedet.
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OPSJONER
SKREDDERSY DIN DAILY E6 FOR Å PASSE TIL DITT BEHOV

ALUMINIUMSFELGER
Aluminiumsfelger er den perfekte 
kombinasjonen av funksjon og stil, 
for uten at kjøretøyvekten reduseres 
med 6 kg og gir tilsvarende økning i 
nyttelasten.

HJULKAPSLER
Tilgjengelig bare på versjoner med 
enkle bakhjul. Hjulkapslene beskytter 
hjulet og hjulnavet mot sammenstøt 
mot fortauskanter og gir kjøretøyet et 
bedre utseende.

LÆRRATT
Nyt den luksuriøse følelsen av et skinnratt 
på en lang arbeidsdag.

PREMIUM HODESTØTTER
Kjør sikkert og komfortabelt med de nye 
stofftrukne og skumfylte nakkestøttene.

DAB-RADIO
Nyt funksjonalitetene til den digitale 
radioen med høyhastighets dual tuner 
og stemmegjenkjenning. Se radiostasjon 
og programinformasjon på displayet 
med 4 linjer, samt motta trafikk- og 
værmeldinger foruten nyheter mens du 
kjører. Koble til din smarttelefon med 
Bluetooth® slik at du kan kjøre sikkert 
mens du gjør handsfree telefonsamtaler.

USB-KONTAKT
Lad smarttelefonen eller nettbrettet med 
den ekstra USB-kontakten på dashbordet.

ÅPENT ROM MED 
INDUKTIV LADER
Vær sikker på at din mobile enhet alltid 
har fullt batteri. Plasser den på den 
induktive laderen ved siden av papirene 
dine på oppbevaringsrommet integrert i 
dashbordet.

KLIMAANLEGG MED 
MANUELL ELLER 
AUTOMATISK STYRING
Oppretthold en behagelig temperatur 
I førerkabinen og hold allergenene ute 
med Dailys klimaanlegg. Du kan velge 
mellom et effektivt manuelt styrt anlegg 
eller ett med automatisk klimakontroll 
som optimerer bruken av kompressoren 
og reduserer energiforbruket.

LUFTFJÆRING BAK
Hvis transporten krever intensive 
lasting og lossing, vil du nok sette 
pris på luftfjæringen bak, som raskt 
tilpasser innlastingshøyden uten at du 
mister noe tid.

ECOSWITCH PRO
Det intelligente EcoSwitch PRO 
systemet griper inn uten at sjåføren 
trenger å foreta seg noe for å redusere 
drivstofforbruket og senke utslippene 
fra kjøringen. Daily . 

CRUISEKONTROLL
Systemet husker og opprettholder 
den hastigheten sjåføren har stilt 
inn. Det er spesielt egnet for litt 
lengre kjøring og under regulære 
trafikkforhold. Cruisekontrollen 
gjør kjøringen mer komfortabel og 
optimerer drivstofforbruket.

LED-LYS I LASTEROMMET
De tre nye LED-lysene i lasterommet, 
plassert på høyre og venstre side og 
over bakdøren, gir bedre belysning og 
redusert energiforbruk.

ELEKTROMAGNETISK 
RETARDER
Telma® LVRS600 elektromagnetisk retarder 
tilfører kjøretøyet et bremsemoment 
på 350 Nm og er fullt ut kompatibelt 
med ESP-systemet. Retarderen er også 
tilgjengelig i Daily HI-MATIC familien og 
utfører inntil 80% av bremsearbeidet. 
Det reduserer bremsetemperaturen og 
slitasjen og øker kjøretøyets sikkerhet. 
Aktiveringen skjer med en spesiell hendel 
på dashbordet og opereres ved å tråkke 
på bremsepedalen. 

LANE DEPARTURE 
WARNING SYSTEM (LDWS)
Systemet gir et klart akustisk varselsignal 
for å varsle sjåføren om et hvilken som 
helst utilsiktet filskift på grunn av trøtthet 
eller at man blir distrahert. Systemet er 
standard på modeller over 3,5 tonn 
totalvekt.

DAB-RADIO +  
DAILY BUSINESS UP™

Nyt funksjonaliteten i DAB-radioen og 
koble din smarttelefon eller nettbrett 
til kjøretøyet for å gjøre enheten til din 
ideelle business-partner ved hjelp av 
DAILY BUSINESS UP™ applikasjonen.

NETTBRETTHOLDER
Nettbrettholderen på dashbordet 
holder mobile enheter av alle størrelser 
sikkert på plass. Den kan også brukes 
som en praktisk notatholder for å 
holde papirene på plass.

WEBASTO TILLEGGSVARMER
Kaldstar t er noe som hører fortiden 
til med Webasto tilleggsvarmer. Slå 
på tidsuret for å forvarme motor og 
førerkabin, og stig inn i en behagelig 
oppvarmet Daily når du er klar til å 
kjøre.

PASSASJERBENK MED 
UTTREKKBART BORD
Bruk PC’en og gjør papirarbeidet på det 
praktiske, uttrekkbare bordet.

AVFJÆRET SETE
Det avfjærede setet, som også 
er oppvarmet og med justerbar 
korsryggstøtte, gir ekstra komfort for 
sjåfør og passasjer.

IVECONNECT
Kontroller funksjonene på din Dailys 
infotainment. Telefon og integrert 
navigasjonssystem styres fra en 
praktisk 7-tommers berøringsskjerm. 
Du kan koble til inntil 5 mobiltelefoner 
med Bluetooth® for handsfree 
telefonsamtaler og kontrollere både 
radio og telefon på rattet.
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*  Funksjonspakkene er tilgjengelige både på 
Daily  og Daily HI-MATIC .

*  Markedføres ikke i Norge.

• Blå hovedlys
• Blå sømmer på rattet
• Blå sømmer på girhendel
• Blå grill
• Blå skilting
• Blå dekor på dashbord

• Økodekk
• EcoSwitch PRO
• Start&Stop (kun manuelle 

versjoner)
• Dynamo 180 A  

(kun manuelle versjoner)

• Batteri 105 Ah  
(kun manuelle versjoner)

• Blå felger (opsjon)

OPSJONSPAKKER
KONFIGURER DIN DAILY E6 
De forskjellige pakkene er gruppert i tre hovedkategorier for å hjelpe deg å skape nøyaktig den modellen du trenger i din virksomhet. 
Du kan velge hvor rikt du ønsker å utstyre din Daily . Du kan velge den velutstyrte Business-pakken eller topp-pakken Business 
Premium. I tillegg kan du velge pakker som matcher din kjøring, Parcel Delivery eller Retailer. Du kan tilpasse din Daily  
ytterligere ved å velge og kombinere de tilgjengelige pakkene etter den funksjonaliteten du trenger, for eksempel For Tilhenger, 
Vinter og Eco-pakkene. Du trenger bare å plukke pakkene du er interessert i fra de tre kategoriene og skape din Daily , 
skreddersydd for å tilfredsstille nøyaktig dine krav.

KONFIGURER DIN DAILY
Hvis du har besluttet å velge premium kjørekomfort i Daily HI-MATIC , kan du velge din egen modell som passer til din kjøring: 
Daily HI-MATIC E6 URBAN, Daily HI-MATIC E6 REGIONAL eller Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL. Du kan 
tilpasse din Daily HI-MATIC  ytterligere ved å velge og kombinere funksjonspakkene som passer til ditt behov.

DAILY E6 UTSTYRSNIVÅER

DAILY E6

• Bekledning på førerkabinens bakvegg
• Passasjerbenk (med boks)
• Elektriske vinduer
• Pack service (oljenivå)
• Dekk 235/65 R16

DAILY E6 BUSINESS

• Bekledning på førerkabinens bakvegg
• Dobbelt passasjerbenk med 3-punkts 

setebelter
• Elektriske vinduer
• Pack service (oljenivå)
• Dekk 235/65 R16
• Cruisekontroll
• Tåkelys
• Manuelt klimaanlegg

DAILY E6 BUSINESS PREMIUM

• Bekledning på førerkabinens bakvegg
• Dobbelt passasjerbenk med bord
• Elektriske vinduer
• Pack service (oljenivå)
• Dekk 235/65 R16
• Cruisekontroll
• Tåkelys
• Automatisk klimaanlegg
• Avfjæret sjåførsete med justerbar 

korsryggstøtte
• Matrix-instrumentering
• Radio Bluetooth®

• Åpent oppbevaringsrom med USB-lading
• Multifunksjonsratt
• Rich blue dashbord

* Markedføres ikke i Norge.

SPESIFIKKE PAKKER

PARCEL DELIVERY

• Reservehjul
• 270° bakdører
• 3. bremselys + spotlys
• Stigtrinn bak med ryggesensor
• Håndtak på begge sider av førerkabin

RETAILER

• Reservehjul
• Tregulv
• Innvendig kledning i varerommet  

i full høyde

DAILY HI-MATIC E6 VERSJONER

DAILY HI-MATIC E6  
URBAN

Perfekt for dem som er i bytrafikken hver dag. 
DAILY HI-MATIC  URBAN sikrer maksimal 
kjørbarhet og komfort, takket være selvtilpasset 
giringsstrategi som tilpasser girskiftene ved å 
velge mellom 20 forskjellige program.

• Dobbel passasjerbenk med bord
• Cruisekontroll
• Tåkelys
• Manuelt klimaanlegg
• Stigtrinn bak med ryggesensor
• Radio Bluetooth®

• Åpent oppbevaringsrom med USB-lading
• Multifunksjonsratt
• Håndtak på begge sider av førerkabin
• 270° bakdører

DAILY HI-MATIC E6  
REGIONAL

De som trenger maksimal kjøretøyfleksibilitet, 
vil finne at DAILY HI-MATIC  REGIONAL 
er den ideelle samarbeidspartner som kan gi 
fremragende effektivitet i ECO-modus og 
ytelse i POWER-modus. Dette maksimerer 
kjøregleden.

• Dobbel passasjerbenk med bord
• Cruisekontroll
• Tåkelys
• Automatisk klimaanlegg
• Stigtrinn bak med ryggesensor
• DAB-radio
• Åpent oppbevaringsrom med USB-lading
• Multifunksjonsratt
• Avfjæret førersete med justerbar 

korsryggstøtte
• 270° bakdører

DAILY HI-MATIC E6  
INTERNATIONAL

De som kjører lange strekninger og er på jakt 
etter en komfortabel og holdbar partner, kan 
velge DAILY HI-MATIC  INTERNATIONAL, 
et kjøretøy med topp ytelse og fremragende 
kjørekomfort. Den raske overdrive girutvekslingen 
turbine-torsjonsdemperens momentforsterker 
sikrer fremragende drivstoffeffektivitet.

• Dobbel passasjerbenk med bord
• Cruisekontroll
• Tåkelys
• Automatisk klimaanlegg
• Stigtrinn bak med ryggesensor
• DAB-radio + DAILY BUSINESS UP™

• Nettbrettholder
• Multifunksjonsratt
• Avfjæret førersete med justerbar 

korsryggstøtte
• Sjåfør-airbag
• LDWS
• Oppvarmede og elektrisk justerbare speil
• Oppvarmet frontrute

FUNKSJONSPAKKER* ECO

• EcoSwitch PRO
• Stop & Start
• Dynamo 180 AMP
• Eco dekk
• Batteri 105 AH
• Stigtrinn bak med ryggesensor
• Håndtak på begge sider av 

førerkabin

SIKKERHET

• Programmerbar 
hastighetsbegrenser

• Airbag for sjåfør
• Ryggealarm
• Trinn bak med ryggesensor
• Tyverialarm og sentrallås med 

fjernkontroll

COMFORT

• Håndtak på begge sider av 
førerkabin

• Dobbelt passasjerbenk med bord
• 3. nøkkel med fjernkontroll

VINTER

• Oppvarmet førersete med 
justerbar korsryggstøtte

• Oppvarmet frontrute
• Webasto tilleggsvarmer
• Oppvarmet innsugningsluft

TECH

• DAB Radio +  
DAILY BUSINESS UP™

• Multifunksjonsratt
• Oppvarmede og elektrisk  

justerbare speil
• LED-lys i lasterommet
• Nettbrettholder

FOR TILHENGER

• Digital fartsskriver
• 13 pin kontakt
• Tilhengerfeste

SIKKERHET

• Airbag for sjåfør og passasjer
• Ryggealarm
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FARGER
PLUKK UT LAKKFARGEN TIL DIN DAILY
Du kan velge mellom hundrevis av standard- og metallicfarger* for å tilpasse til din profilering, andre kjøretøy i flåten din eller din personlige 
smak. Fargene vist her er bare noen få av de mange som er tilgjengelige for deg for å tilpasse din Daily .

STANDARDFARGER

* Metallic lakk er tilgjengelig som opsjon med et pristillegg.

METALLICFARGER

52434 - ECO GREEN52481 - BOREAL BLUE

50127 - ULM GREY

50124 - METALLIC RED 52205 - BRILLIANT GREY

52358 - STONE GREY

52490 - INSTINCT BLUE

50115 - MAGIRUS GREY

50051 - LIGHT BLUE

50135 - BUSINESS WHITE 

50126 - MARANELLO RED

50120 - PEGASO BLUE

50162 - PROFESSIONAL GREY

52170 - SUN YELLOW

50105 - POLAR WHITE

52028 - ADVENTURE ORANGE

52062 - BACK TO BLACK

52360 - ALL BLACK

TILBEHØR
UTVID OPPLEVELSEN MED DIN DAILY E6
Tilpass din Daily  ved å velge fra et bredt spekter av høykvalitets utstyr utviklet for å bedre utseendet, komforten, sikkerheten, 
teknologen og tilkoblingen av ditt kjøretøy.

TILPASSET KJØRINGEN
Gi lasterommet i din Daily  den beste beskyttelse ved å 
tilpasse kledningen og gulvet slik at det er motstandsdyktig mot 
fuktighet, kjemikalier og riper. Velg blant et bredt program av 
bagasjestativer produsert i lettvekts korrosjonssikker aluminium 
som er enkel å montere. Kompletter bagasjestativene med 
rørholder, holder for varsellys og gulvplate for at kjøretøyet skal 
få størst mulig allsidighet.

BRING HI-TECH OMBORD
Utstyr din mobile arbeidsstasjon med det nyeste av utstyr 
og teknologi. “Full Vision” multimedia-system kommer 
komplett med navigasjonssystem og ryggekamera for å gi 
best mulig multimedia-navigasjon og sikkerhet når du 
rygger. Smart Driving Auxiliary System består av GPS 
navigasjonssystem og digital videoopptager med kamera 
med høy oppløsning til å gjøre opptak i tilfelle en kollisjon. 
Hvis du ønsker å være kontinuerlig oppkoblet, kan du 
velge en 3G Wi-Fi-ruter som støtter inntil 10 Wi-Fi 
enheter samtidig online.

ALLTID SIKKER
Velg blant et bredt program av tilbehør for å øke sikkerheten 
når du kjører, for eksempel Tyre Pressure Monitoring-
system for å sikre at dekkene alltid har riktig lufttrykk  
eller parkerings-sensorer for enkel manøvrering. Ekstra 
frontbeskyttelse med europeisk sertifisering øker den 
aktive og passive beskyttelsen av kjøretøy og fotgjengere. 
Hold kjøretøyet og lasterommet beskyttet med dørlåser 
som ikke kan dirkes eller drilles opp, samt startsperre  
for elektronisk og mekanisk beskyttelse.

EN HYGGELIGERE REISE
Velg setetrekk og matter som passer til din aktivitet. Du kan 
alltid ha deilig, varmt drikke innen rekkevidde med Lavazza 
kaffemaskin. Daily  kassebil tilbyr alt du måtte ønske  
for å gjøre livet ombord så komfortabelt som du liker.

Setetrekk og matter

Lasteromskledning Bagasjestativ

Multimedia System «Full Vision» Smart Driving Auxiliary System

Tyre Pressure Monitoring System Frontbeskyttelse

Lavazza kaffemaskin

Du kan også finne komplett tilbehørsprogram  
i tilbehørskatalogen og i online-katalogen på 
følgende link:  

http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Last den ned gratis fra App Store  
for å få eksklusiv tilgang til ekstra bilder, 
informasjon og video.

Oppdag komplett tilbehørsprogram 
på “IVECO Accessories”.
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UTVIDET DRIVLINJE

• Komponenter ikke allerede dekket 
av drivlinje f.eks. elektrisk system, 
innsprøytning

KUNDESERVICE
OPPDAG DET KOMPLETTE TILBUDET AV PROFESJONELL SERVICE 
TIL BESTE FOR VIRKSOMHETEN

VELG SERVICEPAKKEN SOM PASSER DIN VIRKSOMHET
Daily  holder din virksomhet I gang ved hjelp av lang levetid. Vi vet at dine krav kan variere avhengig av virksomheten din og kjøringen. 
 
Det er hvorfor IVECO tilbyr fleksibiliteten i Elements. Du kan velge kombinasjonen av planlagt vedlikehold og utvidede 
garantitjenester som passer perfekt til din virksomhet. Og du kan ytterligere skreddersy din pakke med tilgjengelige dekning.

PLANLAGT VEDLIKEHOLDSKONTRAKTER UTVIDET GARANTI

ELEMENTS-UNNTAK
For unntak se kontraktdokumentene som 
er relevante i ditt marked.

Hovedelementene (Vedlikehold, Drivlinje, Utvidet drivlinje, Slitedeler) kan kombineres sammen for å skape kontrakten som passer 
perfekt for din virksomhet. Dette er listen over alle mulige kombinasjoner som kan støtte din virksomhet:

VEDLIKEHOLD DRIVLINJE
UTVIDET 
DRIVLINJE

SLITEDELER DRIVLINJE
UTVIDET 
DRIVLINJE

 
SLITEDELER

• Clutch
• Bremseklosser
• Bremseskiver
• Bremsetromler
• Bremsebånd for trommelbremser

 
VEDLIKEHOLD

• Vedlikehold
• Smøring
• Olje- og væskeskift I 

henhold til vedlikeholds- og 
reparasjonshåndboken

 
DRIVLINJE

• Motor
• Drivstoffinnsprøytning
• Girkasse 
• Reparasjon av mellomaksel og 

drivaksler

IVECO ORIGINALDELER sørger for at din Daily er 
driftssikker gjennom mange år og er kostnadseffektiv. Det brede 
tilbudet strekker seg fra nye og renoverte deler til servicepakker 
og telematikkløsninger. Iveco opererer et nettverk av 7 delelagre 
og bruker avanserte teknologier for å sikre 24/7 leveringer  
i hele Europa.

IVECO FAN SHOP
Du kan velge fra et program av IVECO arbeids- og fritidstøy 
og annet utstyr hos din forhandler eller direkte fra IVECOs 
onlinebutikk www.ivecofanshop.com. 

IVECO ASSISTANCE NON-STOP er bare en 
telefonsamtale unna 24 timer i døgnet, 7 dager i uken for å 
holde din Daily og virksomheten i gang.

IVECO NON-STOP er den originale IVECO smarttelefon-applikasjonen som du kan bruke for å kommunisere 
med IVECO hvis ditt kjøretøy havarerer. Bare tast inn din kjøretøyinformasjon (chassis- og registreringsnummer), 
og ved et enkelt trykk på en knapp kan du sende forespørsel om assistanse direkte til IVECO kundesenter. Vi vil 
behandle din forespørsel umiddelbart, kontakte nærmeste verksted og følge opp reparasjonen av kjøretøyet. 
Gjennom app’en kan du motta oppdateringer om progresjonen i assistansen til kjøretøyet.

IVECO CAPITAL er finansieringstjenestene til IVECO og gir 
et fullt program av finansiering, leasing, leie og tilleggsytelser for 
nyttekjøretøy – utvidet garanti, vedlikeholds- og reparasjonsytelser, 
samt forskjellige typer forsikringer kan inkluderes i pakken.
Alle finansieringspakker kan skreddersys til kundenes behov og 
tilpasses alle typer kjøretøy – nye eller brukte, samt konverteringer.
IVECO CAPITAL tilbyr kunder profesjonelle råd når det gjelder å 
velge finansieringsproduktet som passer best for virksomhetens 
finansielle og kapitalmessige krav. 
For mer informasjon kontakt din IVECO-forhandler.

IVECO er en merkevare under CNH Industrial N.V., en global ledende aktør I kapitalvare-sektoren som gjennom forskjellige virksomheter designer, 
produserer og selger landbruks- og anleggsutstyr, lastebiler, lette nyttekjøretøy, busser og spesialkjøretøy, i tillegg til et bredt spekter av drivlinje-applikasjoner. 
Selskapet distribuerer også høykvalitets originaldeler for alle merkevarene innenfor CNH Industrial.
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