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Iveco Daily com reforço de Garantia e Manutenção Programada 

 

A Iveco acaba de implementar uma forte campanha com vista à dinamização das 
vendas do modelo Daily, em que se garante um conjunto de serviços muito atractivo 
aos seus clientes.  

Denominada “+ 3 anos por nossa conta”, esta campanha integra a oferta de uma 
Extensão de Garantia para o 3º ano (ou até aos 300.000 km), solução que é ainda 
complementada por um Contrato de Manutenção Programada válido para o mesmo 
período de tempo ou uma quilometragem de 120.000 km. 

“Num momento particularmente difícil em termos económicos, esta é a forma que a 
Iveco encontrou para apoiar os seus clientes, reforçando o seu papel de parceiro de 
negócio, ao dar a oportunidade de adquirir um Iveco Daily sem custos de 
manutenção programada até 3 anos e a confiança de 3 anos de uma garantia total”, 
refere Rui Alexandre, Director de Marketing & Logística da Iveco Portugal SA.  

Válida até final do corrente ano, a campanha “+ 3 anos por nossa conta” da Iveco 
decorre já em termos de comunicação, nomeadamente em alguns órgãos de 
imprensa, entre outros suportes. 

 

Iveco 

A Iveco desenha, fabrica e comercializa uma vasta gama de veículos comerciais ligeiros, 
médios e pesados, camiões de todo-o-terreno, autocarros urbanos, interurbanos e de longo 
curso, assim como veículos especiais para variadas aplicações, como o combate a incêndios, 
missões fora-de-estrada, defesa e protecção civil.  

A Iveco emprega cerca de 25.000 pessoas e conta com 23 unidades de produção em 10 
países, empregando tecnologias de ponta desenvolvidas em 6 centros de pesquisa. Para além 
da Europa, a companhia opera na China, Rússia, Austrália e América Latina. Cerca de 5.000 
pontos de vendas e serviço em mais de 160 países garantem apoio técnico a qualquer veículo 
Iveco que esteja a operar, em qualquer ponto do mundo 

Castanheira do Ribatejo, 9 de Dezembro de 2010 

 


