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Nowa strona mobilna www.iveco.pl 

 

Iveco stawia na mobilność i efektywność, nie tylko w swojej gamie 
produktowej ale także w komunikacji ze swoimi klientami. W dniu 
dzisiejszym uruchomiona została mobilna wersja strony internetowej Iveco 
w języku polskim. Mobilna strona internetowa, podobnie jak uruchomiona w 
zeszłym roku aplikacja „Iveco on the Road” dostępna jest smartfonach i 
tabletach z systemami Android oraz IOS. 

Mobilna wersja strony www.iveco.pl to ukłon w stronę użytkowników 
pojazdów Iveco w Polsce, którzy chcą być kontakcie z marką. „Nasi klienci i 
użytkownicy pojazdów Iveco coraz częściej korzystają ze smartfonów i 
tabletów, dlatego postanowiliśmy udostępnić im mobilna wersję strony 
internetowej po polsku. Takie rozwiązanie gwarantuje dostęp do aktualnych 
informacji na temat marki oraz sieci dealerskiej Iveco, praktycznie z 
każdego urządzenia mobilnego – podkreśla Michał Fersten, Marketing and 
Product Manager Iveco Poland. 

Wersja mobilna strony www.iveco.pl zawiera podstawowe informacje na 
temat pojazdów Iveco oraz aktualnych promocji dostępnych u 
autoryzowanych dealerów Iveco w Polsce. Dla wszystkich użytkowników 
poszukujących informacji na temat „Usług” Iveco uruchomiliśmy także 
zakładkę, w której znajdują się informacje na temat Assitance non stop 
oraz szczegółowe dane kontaktowe i teleadresowe Sieci Dealerskiej Iveco.  

Dla osób, które chciałyby uzyskać szczegółowe informacje na temat 
produktów, promocji lub usług Iveco oraz osób poszukujących kontaktu w 
wersji mobilnej strony internetowej www.iveco.pl dostępny jest także 
formularz kontaktowy. 
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Iveco 

Iveco – spółka z Grupy Fiat Industrial - projektuje, produkuje i sprzedaje całą gamę 

pojazdów we wszystkich segmentach rynku, od pojazdów lekkich poprzez pojazdy średnie, 

a skończywszy na ciężkich pojazdach dostawczych, ciężarówki terenowe, autobusy do 

przewozów miejskich i międzymiastowych oraz autokary, a także pojazdy do zadań 

specjalnych takie jak wozy straży pożarnej, pojazdy do zadań terenowych oraz do ochrony 

ludności cywilnej.  

Przy zatrudnieniu około 25.000 pracowników, Iveco produkuje w 11 krajach na całym 

świecie, przy wykorzystaniu najlepszych możliwych technologii. Oprócz Europy, Spółka 

prowadzi również działalność w Chinach, Rosji, Australii i Ameryce Łacińskiej. Około 5.000 

punktów sprzedaży oraz serwisowych w ponad 160 krajach gwarantuje pomoc techniczną, 

niezależnie od tego, w którym punkcie świata pojazd Iveco jest eksploatowany.  

 

Warszawa, dnia 06  czerwca 2012 roku 

 


