
VYBRANÉ SEZÓNNE
PRÍSLUŠENSTVO
ZA SKVELÚ CENU

Farebný displej
TFT LCD 4,3”
formát 16:9, 12/24 V

Farebný displej
CM-562 TFT LCD 5,6”

91 €

SVETELNÁ RAMPA STRALIS
Svetelná rampa je navrhnutá v tvare kabíny nového modelu STRALIS a zvyšuje   
bezpečnosť vozidla zaistením dokonalej viditeľnosti na ceste z veľkej 
vzdialenosti.

SÚPRAVA OBSAHUJE:         
• Lištu LED
• Podsvietený znak flotily: možnosť použiť logo STRALIS alebo zákazkové logo
• Samolepku s logom STRALIS
• Funkciu: LED lišta diaľkové svetlá
• Opt 79454: príprava na LED lištu a podsvietenie flotilového loga s ovládačom
v kabíne

KLIMATIZÁCIA PRI STÁTÍ
Nová klimatizácia Fresco 3000 poskytuje maximálny tepelný komfort priamo 
v spálni v kabíny vodiča počas nočných a denných zastávok. Skutočný chladiaci 
výkon je špičkou v rámci kategórie (950 W – 3245 BTU/h). Pracuje pri 
vypnutom motore ticho a čisto, znižuje teplotu aj vlhkosť vo vnútri kabíny tak, 
ako to dokáže len naozajstná klimatizácia. Strešný kryt pritom zostáva voľný. 
Teraz je jej hmotnosť ešte nižšia vďaka využitiu jedinečného kompresora 
Danfoss BD350GH. Vďaka dvom verziám, ktoré sú dnes k dispozícii, sa táto 
klimatizácia dá využiť takmer vo všetkých typoch kabín bez pomoci špeciálnych 
upevňovacích súprav.

3G WI-FI ROUTER
• Príslušenstvo autorádia
• Zariadenie na 3G pripojenie na cestách prostredníctvom SIM karty
• Až 10 zároveň pripojených Wi-Fi zariadení
•  Interný iónový akumulátor 1800 mAh s 10 hodinami autonómie, dobíjanie
prostredníctvom USB

• Slot na kartu Micro SD s kapacitou až 32 GB na funkciu zdieľania médií, audio
a video súborov

PROFESIONÁLNE
BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY

Vysokokvalitné parkovacie bezpečnostné systémy zabezpečujú väčší prehľad 
pri manévrovaní s vozidlom. Každý výrobok je navrhnutý tak, aby poskytoval 
maximálnu spoľahlivosť pri štandardnom aj náročnom použití. K dispozícii sú 
tri súpravy s farebnými TFT LCD displejmi a buď s dvomi, alebo s jednou 
vodoodolnou kamerou.

HI-TECH PRÍSLUŠENSTVO

NIŽŠIE NÁKLADY

VYŠŠIA BEZPEČNOSŤ

LEPŠÍ KOMFORT

To najlepšie
pre moje Iveco

Ceny sú bez DPH. | Obrázky produktov sú ilustračné.
Bližšie informácie o jednotlivých dieloch vám poskytne váš autorizovaný servis IVECO.

ŠPECIÁLNE   ORIGINÁLNE DIELY

1.699 €

1.599 €

349 €

499 €



Koženka
s logom IVECO

Mikrovlákno
pieskovej farby

Ceny sú bez DPH.
Obrázky produktov sú ilustračné.

Vhodné aj pre

Nové technológie, ktoré vám pomôžu lepšie riadiť prevádzku svojho vozidla a dosiahnuť nižšie celkové náklady. 
Doplnkové systémy aktívnej a pasívnej bezpečnosti vám pomôžu lepšie chrániť svoje vozidlo, zatiaľ čo hi-tech 
príslušenstvo prinesie na palubu vášho vozidla budúcnosť. Už aj tak vysokú úroveň konektivity možno posilniť 
radom zariadení, od GPS lokátora budúcej generácie až po kompletný multimediálny systém. A v neposlednom 
rade si môžete pohodlie svojho vozidla prispôsobiť vlastným potrebám vďaka komplexnej škále príslušenstva, 
ktoré vám spríjemní pobyt na palube vozidla podľa vašich želaní.

PRE VAŠE POHODLIE AJ BEZPEČNOSŤ

Vzduchotlaková
pištoľka 49 € Textilné

koberčeky
32 € Núdzová súprava

a lekárnička 42 €
Klimatizácia
pri státí

Súprava
zadnej kamery 

Poťah
na sedadlo

89 € Zátka proti
kradnutiu nafty

329 €

Deflektory Textilné
koberčeky

Gumené
koberčeky31 €31 € 55 € GPS lokátor

Chrómované
stúpadlá

Chrómovaný 
lem spojlera

Poťah
na sedadlo

Textilné
koberčeky

29 € 3G WI-FI
ROUTER

91 €

Poťah
na sedadlo

81 € Rebrík
výška H2

1.599 €

149 €439 €

240 €

349 €

143 €

212 €

Súprava
zadnej kamery 499 €

Vzduchový
klaksón 

Svetelná rampa
Stralis

1.699 €73 €


