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NOVO DAILY DA IVECO PRESENTE EM CANTANHEDE 

 
Está a decorrer até ao dia 05 de Agosto em Cantanhede a Expofacic, 
evento que conta com a presença da IVECO e do Novo Daily. É através do 
Concessionário Ferreira e Filhos da Marinha Grande e do Agente 
autorizado Garagem Estrela, que a marca está presente neste importante 
certame na região centro do país e que numa altura de férias para muitos 
representa uma excelente oportunidade para apresentar alguns modelos 
da gama Iveco, com especial destaque para o Novo Daily. 
 
O espaço IVECO na Expofacic é composto por cinco versões da gama 
Daily, desde o furgão de grande volume 35C17VL de 15 m3, passando 
pelas versões Chassis cabina equipadas com caixa aberta (35C15L) ou 
fechada (35C17L) e a versão cabina dupla de 7 lugares (35C13D).  
 
Tendo em conta a nova imagem que potencia as características de 
robustez e fiabilidade do Novo Daily, todos os modelos em exposição 
estão decorados com o logótipo do Super Homem. 

Iveco 

A Iveco, empresa do Gruppo Fiat Industrial, 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 24 unidades de produção em 11 
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. 
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