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VAŠE DAILY E6

Príručka je vypracovaná tak, aby vám pomohla 
prispôsobiť Daily  vašim potrebám.

Konfi guráciu a zaslanie žiadosti o cenovú ponuku na 
Daily  môžete urobiť aj online na stránke
www.dailyconfi gurator.iveco.sk 

Aplikácia ponúka exkluzívny prístup k ďalším 
obrázkom, informáciám a videám a stiahnuť si ju 
môžete cez službu App Store alebo Google Play.

Využite túto brožúru na 
maximum s bezplatnou 
aplikáciou Daily E6.

Daily je Vašim najlepším obchodným partnerom. 

Je rovnako silné, univerzálne a výkonné ako v minulosti. Okrem inštinktu v doprave 
tiež prináša nové funkcie, ktoré robia z Daily lepšieho parnera v podnikaní.
Daily  prináša inovácie a technológie, ktoré vám pomôžu prevádzkovať vozidlo 
efektívne, znížiť náklady na vlastníctvo a tým zvýšiť ziskovosť. Motory  pracujú 
čisto, efektívne a pomáhajú vám budujú renomé v oblasti ekologickej udržateľnosti.
Daily  sa stará o svojich vodičov: kabína je pohodlnejšia a tichšia než kedykoľvek 
predtým a s automatcickou prevodovkou HI-MATIC vodiči objavia význam absolútneho 
pôžitku z jazdy. Daily  zároveň prináša novú úroveň konektivity kedy dokonale 
prepája vaše mobilné zariadenie s vozidlom – z vášho mobilného zariadenia sa stáva 
asistent pre podnikanie a asistent vodiča.
Najširšia ponuka v segmente sa ešte viac rozrástla a uspokojí meniace sa a rastúce 
spektrum potrieb vašej fi rmy a dopravcov na celom svete.
Daily  je ten najlepší partner, o akom ste mohli snívať – so spoľahlivým zmyslom pre 
predvídanie vašich obchodných potrieb. Poskytuje riešenie vždy, keď ho potrebujete. 
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ÚSPORA PALIVA AŽ 8 %* 
Daily  je preslávené nízkou spotrebou paliva, no teraz ide ešte ďalej. Turbodúchadlo s variabilnou geometriou lopatiek, 
dostupné na modeloch s výkonom motora od 136 do 180 konských síl, zvyšuje efektívnosť využitia motora. Riešenie EcoSwitch 
prešlo modernizáciou: nový inteligentný systém EcoSwitch PRO vie, kedy má zakročiť a znížiť krútiaci moment, bez zásahu vodiča, 
a tak prispieva k znižovaniu spotreby paliva bez kompromisov v oblasti produktivity. Exkluzívny systém IVECO Driving Style 
Evaluation pomáha zlepšovať spôsob, akým šoférujete – rovnako ako keby vedľa vás sedel inštruktor štýlu jazdy, s ktorého pomocou 
dokážete výrazne znížiť spotrebu paliva.

ÚSPORA NÁKLADOV NA ÚDRŽBU A OPRAVY VO VÝŠKE AŽ 12 %**

Predĺžené intervaly údržby až 50 000 km vďaka odolnejším komponentom a spotrebnému materiálu, predlžujú dobu využiteľnosti vozidla 
medzi návštevami servisu až o 20 %. Optimalizovaný brzdový systém s novým odolnejším brzdovým obložením je účinnejší a trvácnejší 
než kedykoľvek predtým.

Bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, sa môžete sa spoľahnúť na profesionálnu a špecializovanú servisnú sieť, ktorá vám pomôže zabezpečiť 
chod podnikania.
* V porovnaní s ekvivalentnými modelmi Euro 5b+ a podľa nového európskeho jazdného cyklu (NEDC).
** V porovnaní s ekvivalentnými modelmi Euro 5b+.

Inteligentný systém EcoSwitch PRO vie presne, či vozidlo je alebo nie je naložené, 
a kedy má zakročiť, bez zásahu vodiča, a tak prispieva k znižovaniu spotreby paliva 
a produkovaných emisií.

TVORCA ZISKU
TEN NAJLEPŠÍ PARTNER PRE ZISKOVOSŤ VÁŠHO PODNIKANIA
Daily  je profesionálny partner, ktorý vám pomôže dosahovať optimálnu ziskovosť. S najširšou ponukou na trhu si 
vyberiete a prispôsobíte vozidlo, ktoré je ideálne pre vaše podnikateľské potreby. Môžete sa spoľahnúť na to, že práca bude 
vykonaná efektívne pri nízkych nákladoch na prevádzku a údržbu (celkové náklady na vlastníctvo). S najlepším partnerom pre 
vaše podnikanie sa vždy môžete spoľahnúť na profesionálnu servisnú sieť – kedykoľvek a kdekoľvek ju budete potrebovať.

Systém Driving Style Evaluation (DSE) je ako inštruktor na palube – v reálnom 
čase radí vodičovi, ako optimalizovať štýl jazdy a znižovať tak spotrebu paliva. 
Skúsenosti ukázali, že sa stačí riadiť odporúčaniami systému DSE a tak ušetriť  
až 15 % paliva.
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TECHNOLÓGIE MOTOROV PRE MAXIMÁLNU ÚČINNOSŤ
Technológia LP-EGR bez použitia technológie AdBlue®: modely s 2,3-litrovým motorom IVECO F1A so systémom 
nízkotlakovej recirkulácie výfukových plynov sú ideálne z hľadiska maximálneho možného zjednodušenia správy vozidiel. Vďaka 
mnohým prvkom, ako sú napríklad olejové čerpadlo s variabilným objemom a turbodúchadlo, budete s vozidlom dosahovať 
vynikajúcu spotrebu paliva a nižšie prevádzkové náklady, a pri vyššom výkone a krútiacom momente motora.

Technológia SCR: modely s motormi F1A s objemom 2,3 litra alebo F1C s objemom 3 litre vybavené systémom následnej 
úpravy výfukových plynov so selektívnou katalytickou redukciou využívajú tento jednoduchý systém, ktorý nemení proces 
spaľovania, takže máte celý výkon a účinnosť aké potrebujete, s nízkymi prevádzkovými nákladmi.

Celkom nový motor F1A s objemom 2,3 litra s technológiou SCR je motor „o krok dopredu“, ktorý je pripravený pre budúcnosť. 
Bol testovaný a  overený podľa prísnejších predpisov, ktoré začnú platiť od roku 2020 a  budú vyžadovať meranie emisií 
v podmienkach skutočnej jazdy (RDE), nielen v homologizačnom cykle v laboratóriu.

Technológia Natural Power: Daily Natural Power poskytuje rovnakú výkonnosť a odozvu pri rozbiehaní ako jeho vznetový 
ekvivalent, pretože ide o skutočný vznetový motor upravený na použitie so stlačeným zemným plynom. Prevádzka tohto vozidla je 
ekologická a chod pozoruhodne tichý, čo predstavuje ďalšiu výhodu v mestských oblastiach s obmedzením premávky. 

NAJŠIRŠIA PONUKA MOTOROV A PREVODOVIEK
Daily  ponúka vyspelé technológie motorov a prevodového ústrojenstva pre najvyššiu výkonnosť pri vyššom výkone a krútiacom 
momente a vynikajúcu úsporu paliva, ktorá je taká potrebná na efektívne, spoľahlivé a ekologické absolvovanie výjazdov.

ABSOLÚTNY PÔŽITOK Z JAZDY
Exkluzívna 8-rýchlostná automatická prevodovka IVECO HI-MATIC 
prináša všetky výhody komfortu, bezpečnosti, úspory paliva 
a výkonnosti v rámci neustále sa rozširujúcej ponuky modelov 
Daily .

MOTOR 2,3-LITROVÝ  F1A 3,0-LITROVÝ  F1C

EMISIE A PO-
HONNÉ HMOTY

EURO 6 RDE 2020 READY
(ĽAHKÉ ZAŤAŽENIE)

EURO 6 
(ĽAHKÉ ZAŤAŽENIE)

EURO VI 
(VEĽKÉ ZAŤAŽENIE)

EURO VI 
(VEĽKÉ ZAŤAŽENIE)

CNG**

OBCHODNÝ 
NÁZOV 140 160 120 140 160 150 180 210 150 180 NP

VÝKON 136 k 
(100 kW)

156 k 
(115 kW)

116 k 
(85 kW)

136 k 
(100 kW)

156 k 
(115 kW)

150 k 
(110 kW)

180 k 
(132 kW)

205 k 
(150 kW)

150 k 
(110 kW)

180 k 
(132 kW)

136 k 
(100 kW)

KRÚTIACI 
MOMENT 350 Nm 380 Nm* 320 Nm 350 Nm 380 Nm* 350 Nm 430 Nm 470 Nm 350 Nm 430 Nm 350 Nm

PREVODOVKA HI-MATIC /
MANUÁLNA

HI-MATIC /
MANUÁLNA

HI-MATIC /
MANUÁLNA

HI-MATIC /
MANUÁLNA

HI-MATIC /
MANUÁLNA MANUÁLNA HI-MATIC /

MANUÁLNA HI-MATIC MANUÁLNA HI-MATIC /
MANUÁLNA

HI-MATIC /
MANUÁLNA

- - - -

* 350 Nm na verziách MANUÁLNA      ** Stlačený zemný plyn.

UDRŽATEĽNÉ TECHNOLÓGIE
VÝKON A ÚČINNOSŤ K VAŠIM SLUŽBÁM
Dodávkové vozidlo Daily  uplatňuje svoj podnikateľský inštinkt aj na vyspelé 
technológie motorov a prevodového ústrojenstva s cieľom poskytovať tú najvyššiu 
výkonnosť vo svojej triede. Nová ponuka motorov prináša vyšší výkon a krútiaci 
moment súčasne so znížením emisií a vplyvu vozidiel Daily  na životné prostredie.

3,0-litrový vznetový motor F1C 3.0-litre F1C stlačený zemný plyn engine 2,3-litrový vznetový motor F1A LP-EGR
Dieselový motor F1A s SCR 
s objemom 2,3 litra 
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DOPRAJTE SI MAXIMÁLNU ÚČINNOSŤ V KANCELÁRII NA KOLESÁCH
Vo funkčnej prístrojovej doske sa spája štýl s praktickými a užitočnými funkciami. 2 zásuvky USB umožňujú pripojiť mobilný telefón 
alebo tablet a zároveň dobíjať ďalšie zariadenie. Podľa potreby môžete použiť aj doplnkovú indukčnú nabíjačku. Kvalita a umiestnenie 
ovládacích prvkov uľahčujú jazdu pri zachovaní komfortu.

Početné odkladacie priestory boli navrhnuté pre maximálnu dostupnosť. Nachádza sa ich tu až 18 vrátane nového a praktického 
otvoreného odkladacieho priestoru. Sú zároveň strategicky umiestnené po celej kabíne na dosah ruky – takže dokumenty a pracovný 
materiál budú vždy odložené organizovaným spôsobom a poruke.

Nové rádio DAB vstavané v prístrojovej doske ponúka všetky hlavné funkcie 
DAB a FM: napríklad umožňuje naladiť rozhlasovú stanicu podľa názvu, zobraziť 
názov programu či skladby, ktorú práve počúvate, zapnúť príjem informácií o 
doprave a počasí a uložiť do pamäti až 15 staníc.

Dobre čitateľný nový kombinovaný prístrojový panel s ovládačmi s osvedčenou 
ergonómiou – všetko je na dosah ruky a na správnom mieste pre bezpečnosť 
a komfort za volantom.

PRODUKTÍVNY KOMFORT
DOPRAJTE SI PROFESIONÁLNE PRACOVNÉ PROSTREDIE
Daily  spája prirodzené poslanie v doprave so špičkovou úrovňou pohodlia, funkčnosti a jazdných vlastností. Keď ste za volantom, 
môžete si dopriať oddych v pohodlí kabíny s vedomím, že svoju prácu vykonávate efektívne. Kabína poskytuje profesionálne pracovné 
prostredie prekypujúce novými funkciami, ktoré vám pomôžu vykonať zvolenú misiu.

Výplň dverí bola prepracovaná a nájdete v nej otvorený odkladací priestor, 
ktorý môžete použiť napríklad na lekárničku. Kabína ponúka 18 praktických 
odkladacích priestorov, v ktorých si môžete odložiť všetky svoje osobné a 
pracovné predmety – na dosah ruky a organizovaným spôsobom.

Prístrojová doska a obloženie výplne dverí sú dostupné v celočiernom 
vyhotovení. Pre tých, ktorí hľadajú exkluzivitu, je dostupná aj v štýlovom 
dvojfarebnom modro–čiernom vyhotovení navrhnutom pre dokonalé 
zladenie s čalúnením kabíny.

DOPRAJTE SI MAXIMÁLNY KOMFORT
Kabína je odteraz ešte tichšia vďaka výraznému zníženiu hladiny vnútorného hluku. Znížením hluku o 4 dB sa zlepšila akustika  
vozidla až o 8 %.

Komfortné interiéry obohatené o nový kožený volant spolu s modrým čalúnením sedadiel a novými penovými opierkami hlavy  
v textile poskytujú profesionálne prostredie, v ktorom vy i vaši cestujúci budú môcť produktívne pracovať pri maximálnej úrovni 
bezpečnosti.

Na všetkých obrázkoch je vyobrazené použitie s tabletmi alebo smartfónmi,  
ktoré nie sú súčasťou štandardnej výbavy vozidla.
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JAZDY

ROZŠÍRENÁ PRÍSTROJOVÁ 
DOSKA

ASISTENT VODIČA
DAILY BUSINESS UP™ slúži ako inštruktor prostredníctvom 
systému Driving Style Evaluation, ako navigátor s profesionálnym 
navigačným systémom GPS od fi rmy Sygic a ako asistent pre 
znižovanie spotreby paliva pri každodennej práci a na 
zachovanie špičkového stavu vozidla.

A samozrejme, poskytuje aj všetky funkcie informačno-zábavného 
systému, aké očakávate od vozidiel vyššej triedy.

Do prakticky umiestneného držiaka na tablet môžete vložiť 
smartfóny a tablety rôznej veľkosti.

Aplikácia DAILY BUSINESS UP™ vám umožní:
• Dostať jazdné pokyny k práci 

so systémom vyhodnotenia štýlu jazdy
• Vidieť analýzu cesty pre každú jednotlivo 

alebo súhrnne
• Nájsť najlepšiu trasu s navigačným systémom 

Sygic Professional GPS
• Monitorovať prídavné funkcie vozidla 

s rozšírenou prístrojovou doskou
• Ľahko nájsť informácie o vašom vozidle v interaktívnej 

príručke používateľa v prípade potreby
• Ovládať multimediálny obsah a funkcie smartfónu 

vrátane vypočutia textových správ
• Kontaktovať nepretržitú asistenčnú službu IVECO 24/7 

v prípade poruchy na ceste IVECO Assistance Non-Stop

Profesionálny navigačný systém GPS od spoločnosti Sygic a systém Sygic® FleetWork pre lepšiu správu pracovnej sily sú poskytované v spolupráci so spoločnosťou Sygic.

Obrazovky na obrázkoch vyššie zobrazujú len niektoré z mnohých funkcií aplikácie DAILY BUSINESS UP™.

ASISTENT PRE PODNIKANIE
Aplikácia DAILY BUSINESS UP™ vám pomôže naplánovať 
pracovné úlohy a posielať vodičovi informácie v reálnom čase. 
Umožní vám organizovať trasu a úlohy vodiča s cieľom 
optimalizovať využitie vozidla a spravovať vozový park 
efektívnejšie v prospech vášho podnikania.

Aplikácia DAILY BUSINESS UP™ vám umožní:
• Optimalizovať nasadenie vášho vozového parku, naplánovať 

úlohy a odoslať ich v reálnom čase vodičom pomocou aplikácie 
Sygic® FleetWork, ktorá je plne integrovaná do navigačného 
systému vozidla Sygic

• Monitorovať prácu svojho vozového parku vďaka novému 
webovému zákazníckemu portálu

• Sledovať trasy, po ktorých vozidlá idú a preverovať štýl jazdy 
na zlepšenie spotreby

• Monitorovať činnosť vášho vodiča sledovaním 
novej karty pre viacero vozidiel 

• Zlepšiť prácu vášho vodiča školením so systémom DSE 
• Mať prehľad o naplánovaných návštevách v servise 

s upozorneniami podľa plánu údržby
• Zostať v kontakte so spoločnosťou IVECO a byť 

informovaný o novinkách Daily
• Vyhľadať najbližšieho predajcu a servisné stredisko IVECO
• Mať prístup ku všetkým informáciám o vozidle 

na dotykovej obrazovke

GEOLOKALIZÁCIA CESTY

Objavte aplikáciu 
DAILY BUSINESS UP™

SYSTÉM A SYSTÉM 
FLEETWORK

DAILY 
BUSINESS UP™

KONEKTIVITA NA PALUBE
JEDNODUCHÝ SPÔSOB, AKO BYŤ VŽDY PRIPOJENÝ
Daily  predstavuje nový spôsob, ako dosiahnuť absolútnu konektivitu: nepotrebujete žiadnu dodatočnú výbavu, bude vám stačiť 
len smartfón alebo tablet. Po stiahnutí aplikácie DAILY BUSINESS UP™ do zariadenia, aplikácia automaticky nadviaže spojenie s 
vozidlom cez rozhranie Bluetooth® a rádio DAB: vaše zariadenie bude odteraz plne integrované a bude priamo komunikovať s vašim 
Daily  a motorom vozidla. Všetko je odteraz pripravené: s aplikáciou DAILY BUSINESS UP™ nainštalovanou na zariadení stačí 
naštartovať motor, zapnúť rádio a okamžite ste pripojení. Doprajte si výhody, ktoré toto riešenie ponúka pre vaše podnikanie – ako 
asistent vodiča a asistent pre vaše podnikanie.
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NEPREKONATEĽNÁ VÝKONNOSŤ
ŠPIČKOVÉ MOTORY, S KTORÝMI NAPLNO VYUŽIJETE SVOJ POTENCIÁL
Daily  prináša potrebnú trakciu, nosnosť, výkon a rýchlu odozvu spolu s vynikajúcou úsporou paliva. Môžete sa spoľahnúť na 
špičkovú výkonnosť počas mnohých rokov prevádzky. Vyberte si výkon, ktorý je najvhodnejší pre vaše výjazdy: maximálny výkon od 
116 k so základným modelom až po 205 k so 4-valcovým motorom s najvyšším výkonom vo svojej triede. Ponuka zahŕňa nové motory 
VGT s výkonom 136 k a motory s výkonom 180 k a ďalej 2,3-litrový motor F1A – VGT s výkonom 156 k. A 3,0-litrový motor F1C 
ponúka maximálny krútiaci moment až 470 Nm. Všetky motory sú optimalizované pre najvyššiu výkonnosť pri každom výjazde 
a prinášajú maximálnu úsporu paliva pre dlhý dojazd. Pre dopravcov, ktorí hľadajú tichú prevádzku vozidla a udržateľné riešenie, je 
Daily HI-MATIC Natural Power s výkonom 136 k s pohonom na stlačený zemný plyn ideálnou odpoveďou s najvyšším komfortom.

Vysoká výkonnosť, ktorá sa nemení v priebehu času, s plochými krivkami krútiaceho momentu, vyšším krútiacim momentom a vyšším výkonom pri nízkych otáčkach.

VGT: Variable Geometry Turbocharger (turbodúchadlo s premenlivou geometriou); 
WG: WasteGate (turbodúchadlo s obtokovým ventilom); 
TST: Twin Stage Turbocharger (dvojstupňové turbodúchadlo s dvoma turbínami)

  F1A VGT 160  

  F1A VGT 140 

  F1A WG 120 

  F1C TST 210  

  F1C VGT 180  

  F1C WG 150  
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UNIVERZÁLNOSŤ BEZ HRANÍC
DODÁVKOVÉ VOZIDLO DAILY PRE AMBÍCIE BEZ HRANÍC
Daily  je najuniverzálnejšie vozidlo vo svojej triede s najširšou ponukou v tomto odvetví. Daily  je jediné dodávkové vozidlo s 
celkovou hmotnosťou vozidla od 3,3 až do 7 ton a objemom nákladového priestoru od 7,3 m3 až do 19,6 m3. S nekonečnou 
univerzálnosťou otvára Daily  nepreberné možnosti pre širokú škálu výjazdov – od rozvozu v mestskom prostredí s niekoľkými 
zastaveniami, napríklad pri doručovaní balíkov, až po dopravu ťažkého nákladu, napríklad pri sťahovaní nábytku. Veľký výber karosérií 
ponúka rozmanité možnosti využitia z hľadiska výjazdov – Daily  je ľahko prispôsobiteľné, napríklad sa môže prestavať na záchranné 
vozidlo či sanitku. Daily  využíva svoj zdravý podnikateľský inštinkt pre odvetvie dopravy pri predvídaní vašich potrieb: bez ohľadu 
na druh výjazdov si nájdete model Daily , ktorý bude vyhovovať vašim potrebám – taký, ktorý vám umožní absolvovať výjazdy 
ľahko, efektívne, s nízkymi nákladmi na vlastníctvo a s prihliadnutím na životné prostredie.

V ponuke vozidiel Daily  si určite nájdete vhodnú verziu pre svoje špecifi cké potreby.

CELKOVÁ 
HMOTNOSŤ 

VOZIDLA

DODÁVKOVÉ VOZIDLO DODÁVKA S DVOMA RADMI SEDADIEL PRESKLENÉ DODÁVKOVÉ VOZIDLO

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

OBJEM 
NÁKLADOVÉHO 

PRIESTORU

ZNÍŽENÁ STRECHA (H1) STREDNE VYSOKÁ STRECHA (H2) VYSOKÁ STRECHA (H3)

7,3 - 9 m3 10,8 - 17,5 m3 13,4 - 19,6 m3
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VRODENÁ ROBUSTNOSŤ
OCEĽOVO PEVNÁ ODOLNOSŤ, KTOREJ SA NIČ NEDOKÁŽE VYROVNAŤ
Dodávkové vozidlo Daily  je skonštruované pre tie najnáročnejšie úlohy: má vlastnosti kamióna a je skonštruované ako kamión. 
S maximálnou celkovou hmotnosťou až 7 ton, Daily  vám umožní prepravovať náklad pri maximálnom vyťažení celý deň, deň čo deň 
a vždy, keď to potrebujete. Vysoko výkonné zavesenie predných kolies nielenže prispieva k vynikajúcej ovládateľnosti vozidla, ale zároveň 
aj zvyšuje maximálnu prípustnú záťaž. Odľahčené a veľmi silné zavesenie predných kolies QUAD-LEAF, dostupné na všetkých 3,5-tonových 
modeloch, umožňuje zaťažiť prednú nápravu hmotnosťou až 1 900 kg. Zavesenie predných kolies QUAD-TOR na modeloch s 
dvojmontážou zadných kolies zvyšuje nosnosť prednej nápravy až na 2 500 kg. S vyšším užitočným zaťažením vám Daily  umožní 
vykonávať prácu s menším počtom výjazdov, teda rýchlejšie, čím vám šetrí prevádzkové náklady a znižuje množstvo vyprodukovaného 
oxidu uhličitého. To je jeden z mnohých spôsobov, ako podnikateľský inštinkt robí z modelu Daily  obľúbenca medzi dopravcami.

Vysoká nosnosť dodávkových vozidiel Daily  – až 4 tony, a najväčší 
objem nákladového priestoru – až 19,6 m3, umožňujú previesť rovnaké 
objemy na menší počet otočení, čo vedie k znižovaniu nákladov a 
zvyšovaniu produktivity.

JEDINEČNÁ TRVANLIVOSŤ
SKONŠTRUOVANÉ PRE DLHODOBÚ HODNOTU
Dodávkové vozidlá Daily  majú nosnosť, akej sa nevyrovná žiadne iné vozidlo. Sú skonštruované pre vysoký výkon, každý deň, rok čo 
rok a dlhšie než akékoľvek iné dodávkové vozidlo. Hnacie ústrojenstvo so spoľahlivým motorom a prevodovkou, vždy pracuje v optimálnych 
otáčkach, a preto zachovávajú špičkovú výkonnosť počas celej doby životnosti. Daily  pracuje pre vašu ziskovosť každý deň. 
S podnikateľským inštinktom nepremešká žiadnu príležitosť tak, aby prinieslo pridanú hodnotu pre vaše podnikanie!

Daily  vás vždy dostane z nepríjemnej situácie – nikdy vás nesklame, 
keď budete potrebovať jeho robustnosť a výkon.
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 E6

ABSOLÚTNY PÔŽITOK Z JAZDY PRVÁ 8-RÝCHLOSTNÁ AUTOMATICKÁ PREVODOVKA 
V SEGMENTE PRE NAJLEPŠIU ÚROVEŇ KOMFORTU 
A BEZPEČNOSTI
Nová generácia prevodoviek prináša absolútny pôžitok z jazdy: ergonomická 
multifunkčná radiaca páka vám umožní plne sa sústrediť na premávku a podmienky 
na cestách. HI-MATIC je riešenie na zvýšenie úrovne bezpečnosti pri súčasnom 
zachovaní komfortu jazdy.

VYNIKAJÚCA ÚSPORA PALIVA S REŽIMAMI ECO A POWER
S adaptívnym priebehom radenia sa dokonale prispôsobí vašej každodennej 
práci. Daily HI-MATIC  hladko radí ten správny rýchlostný stupeň za menej 
než 200 ms. S najširším rozpätím prevodových pomerov motor vždy točí na 
optimálnych otáčkach.

ÚSPORA NÁKLADOV NA ÚDRŽBU A OPRAVY AŽ DO 10 % 
V POROVNANÍ S MANUÁLNOU PREVODOVKOU VĎAKA 
REKORDNEJ SPOĽAHLIVOSTI A TRVANLIVOSTI
Nové riešenia, navrhnuté s prihliadnutím na trvanlivosť, chránia motor 
a prevodovku a prispievajú k znižovaniu nárokov na údržbu. Naši konštruktéri 
sa postarali o zlepšenie preslávenej trvanlivosti vozidiel Daily.

NAJLEPŠIE VLASTNOSTI VO SVOJEJ TRIEDE, NAJLEPŠÍ 
VÝKON (205 K) A KRÚTIACI MOMENT (470 Nm)
S mimoriadne širokou ponukou motorov, dvoma objemami zdvihu valcov – 2,3 
a 3,0 l, výkonom od 116 do 205 k, krútiacim momentom 320 až 470 Nm a 
rekordnou celkovou hmotnosťou až 7 ton, Daily HI-MATIC  predstavuje 
najlepšiu voľbu pre tie najnáročnejšie úlohy.

Nová predná mriežka chladiča vytvára vodorovnú 
líniu spájajúcu svetlomety a dodáva plynulosť krivkám 
vozidla. Modelový rad Daily HI-MATIC  je 
odteraz ešte ľahšie rozpoznateľný vďaka exkluzívnej 
chrómovanej mriežke chladiča.

PRIPRAVENÉ K SPLNENIU KAŽDEJ ÚLOHY

Daily HI-MATIC E6 URBAN 
Maximálny komfort modelu Daily

Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL 
Maximálna spoľahlivosť modelu Daily

Daily HI-MATIC E6 REGIONAL 
Maximálna fl exibilita modelu Daily
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Transformácia v odvetví dopravy podnecuje rýchly vývoj smerujúci k udržateľným technológiám v preprave tovaru a osôb v mestách. 
Škála vozidiel Daily Blue Power ponúka dopravcom jedinečnú výhodu skutočnej slobody výberu medzi tromi rôznymi technológiami 
a zlepšuje ich celkové náklady na vlastníctvo.

• Daily HI-MATIC Natural Power: prvý motor na stlačený zemný plyn s 8-stupňovou automatickou prevodovkou v sektore 
ľahkých úžitkových vozidiel. Dokonalá kombinácia nízkych emisií a jazdných vlastností pre oblasť miest.

• Daily Euro 6 RDE 2020 Ready: prvé ľahké úžitkové vozidlo pripravené na nové predpisy pre emisie pri skutočnej jazde 
(RDE), ktoré nadobudnú platnosť v roku 2020. Jedinečná ponuka na trhu.

• Daily Electric: vozidlo bez emisií, ktoré umožňuje rozvoz v mestách s najprísnejšími dopravnými obmedzeniami. 

S vozidlami Daily Blue Power žiaden cieľ nie je pre vaše podnikanie nedosiahnuteľný, takže si môžete užiť dodávky bez obmedzenia.

EXKLUZÍVNA MRIEŽKA VÝRAZNÉ SVETLÁ
MODRÉ ZLIATINOVÉ DISKY 
A ECO PNEUMATIKY MICHELIN AGILIS MODRÁ PRÍSTROJOVÁ DOSKA

MAJSTER UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

VÝKON HI-MATIC
DODÁVKA

MINIBUS
Jednoduché Zdvojené koleso

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

EURO 6 RDE 2020 READY
136 k 35S 35C –

156 k 35S 35C –

ELEKTRICKÉ
60 kW – 35S – –

80 kW – – 45C 50C 50C

DAILY ELECTRIC
VOZIDLO BEZ EMISIÍ, S DOJAZDOM AŽ
200 KM A RÝCHLYM REŽIMOM 
NABÍJANIA ZA 2 HODINY

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER 

PRVÁ 8-STUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ PREVODOVKA 
S 3-LITROVÝM MOTOROM NA STLAČENÝ ZEMNÝ 
PLYN

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY 
PRVÉ ĽAHKÉ ÚŽITKOVÉ VOZIDLO OVERENÉ PODĽA 
NOVÝCH PREDPISOV PRE EMISIE PRI SKUTOČNEJ 
JAZDE (RDE), KTORÉ NADOBUDNÚ PLATNOSŤ 
V ROKU 2020

 Dostupný     – Nedostupné
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V SKRATKE

UNIVERZÁLNOSŤ BEZ HRANÍC

• Bez ohľadu na charakter vašich výjazdov si nájdete ten správny model Daily , 
ktorý bude vyhovovať vašim potrebám. S celkovou hmotnosťou vozidla od 3,3 
do 7 ton a objemom nákladového priestoru od 7,3 m3 do 19,6 m3 je Daily  
najuniverzálnejšie dodávkové vozidlo vo svojej triede

• Prispôsobte si svoje Daily  so širokou ponukou karosárskych riešení pre širokú 
škálu výjazdov

• Vyberte si verziu, ktorá vyhovuje vašim dopravným potrebám: dodávkové vozidlo s 
nepreskleným nákladovým priestorom, polopresklené a presklené dodávkové vozidlo

TRVALO UDRŽATEĽNÉ TECHNOLÓGIE

• Zachovajte si jednoduchú správu vozidiel s technológiou LP-EGR bez použitia 
aditíva AdBlue®, ktorá je dostupná pre 2,3-litrový motor F1A so zvýšeným výkonom

• Výkon, ktorý potrebujete, získate s výkonným motorom F1A s objemom 2,3 litra, 
ktorý je teraz kombinovaný s našou modernou technológiou SCR

• Objavte si absolútny pôžitok z jazdy s exkluzívnou 8-rýchlostnou automatickou 
prevodovkou modelového radu Daily HI-MATIC 

• Môžete sa tešiť z výkonu, ktorý sa vyrovná výkonu dieselového motora, 
ale s čistou a tichou prevádzkou Daily HI-MATIC Natural Power

TVORCA ZISKU

• Vyberte si profesionálneho partnera z najširšej ponuky na trhu
• Ušetrite až 8 % paliva s olejovým čerpadlom s variabilným výtlakom, 

turbodúchadlom s variabilnou geometriou lopatiek, systémom EcoSwitch PRO, 
motorom s nižšou hmotnosťou a nižším trením súčiastok motora a náprav

• Ešte viac znížte spotrebu paliva s jazdnými odporúčaniami v reálnom čase 
s exkluzívnym systémom Driving Style Evaluation

• Znížte náklady na údržbu a opravy až o 12 % vďaka súčiastkam s predĺženou 
životnosťou a optimalizovanému brzdovému systému

• Spoľahnite sa na profesionálnu servisnú sieť – kedykoľvek a kdekoľvek ju budete potrebovať

NEPREKONATEĽNÁ VÝKONNOSŤ

• Vyberte si obchodného partnera, ktorý je najvhodnejší pre vaše výjazdy – na výber 
sú 2,3-litrové a 3,0-litrové motory

• Využite výhody širokej škály menovitého výkonu od 116 k až po 205 k a krútiaceho 
momentu od 320 Nm až do 470 Nm

• Využívajte výhody, ktoré ponúka trakcia zadných kolies a prepravujte ťažké náklady 
v optimálnych podmienkach

PRODUKTÍVNY KOMFORT

• Doprajte si tichú kabínu s výrazne zníženou hlučnosťou až o 4 dB a zlepšeným 
rozpoznávaním zvukov v kabíne o 8 %

• Doprajte si ergonómiu ovládačov na prístrojovej doske, ktoré sú na dosah 
ruky pre bezpečnú jazdu

• Zorganizujte si svoje osobné a pracovné pomôcky vďaka 18 praktickým odkladacím 
priestorom

• Pracujte v komfortnom a profesionálnom prostredí s novým koženým volantom, 
modrým čalúnením sedadiel a novými penovými opierkami hlavy s textilom

KONEKTIVITA NA PALUBE

• Zachovajte si konektivitu s jedinečnou aplikáciou DAILY BUSINESS UP™.
• Optimalizujte výkonnosť jazdy so systémom Driving Style Evaluation a nástrojmi 

na efektívnu správu vozidla
• Nájdite tú najlepšiu trasu s 3D profesionálnym navigačným systémom.
• Maximalizujte účinnosť vozového parku plánovaním a distribúciou úloh pomocou 

plne integrovaného systému FleetWork
• Monitorujte prácu svojho vozového parku vďaka novému webovému 

zákazníckemu portálu

JEDINEČNÁ SPOĽAHLIVOSŤ

• Spoľahnite sa na dlhú životnosť hnacieho ústrojenstva vďaka spoľahlivému motoru 
 a prevodovke, ktoré vždy pracujú na optimálnych otáčkach
• Objavte vo svojom Daily  životného partnera a v maximálnej miere využívajte 
 výhody, ktoré prináša
• Ušetrite až 12 % na nákladoch na údržbu a opravy a doprajte si až o 20 % dlhšiu 
 dobu využiteľnosti vozidla medzi návštevami servisu vďaka intervalom údržby 
 predĺženým až na 50 000 km

VRODENÁ ROBUSTNOSŤ

• Naložte svoje Daily až po hranicu maximálnej nosnosti, každý deň, rok čo rok, 
s vedomím, že každý výjazd sa vždy podarí absolvovať efektívnym spôsobom

• Vykonávajte svoju prácu rýchlejšie a s menším počtom výjazdov vďaka vyššej 
nosnosti vozidiel Daily  – až 4,0 tony, a najväčšiemu objemu nákladného 
priestoru – až 19,6 m3
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H I J

E

F

G

D

C

B

A

ZADNÉ DVERE

BOČNÉ DVERE

A

RÁZVOR 
(mm)

B

DĹŽKA 
VOZIDLA (mm)

C

DĹŽKA 
NÁKLADOVÉHO 
PRIESTORU (mm)

D

ŠÍRKA 
NÁKLADOVÉHO 
PRIESTORU (mm)

G   VÝŠKA/OBJEM NÁKLADU CELKOVÁ 
HMOTNOSŤ 
VOZIDLA (t)H1 (1 545 mm) H2 (1 900 mm) H3 (2 100 mm)

MIN. MAX.

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

7 500 5 125 1 800 17,5 m3 19,6 m3 3,5 7

VYUŽITEĽNÁ VÝŠKA 
OTVORU DVERÍ

H  
H1 (mm)

 I  
H2 (mm)

J  
H3 (mm)

VÝŠKA 1 450 1 800 2 000

1 530

ROZMERY POSUVNÝCH BOČNÝCH DVERÍ (mm) H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm)

E   VÝŠKA 1 440 1 800

F   ŠÍRKA
RÁZVOR 3 000 1 100

RÁZVOR 3 520 / 4 100 L 1 200

PONUKA VOZIDIEL
VYBERTE SI TO SPRÁVNE DAILY PRE SVOJE OBCHODNÉ POTREBY
Daily  ponúka najširší výber vozidiel v odvetví – na výber je až 8 000 továrenských verzií s rôznym rázvorom, menovitým 
výkonom motora, objemom a vnútornou výškou nákladového priestoru a nosnosťou pre široké spektrum výjazdov. Dodávkové 
vozidlo Daily sa zrodilo s cieľom slúžiť dopravcom a vždy sa riadilo svojím zdravým podnikateľským inštinktom – dokázalo predvídať 
vývoj v odvetví a rozšíriť ponuku pre neustále sa rozširujúce potreby trhu. Jednoducho si vyberte kombináciu, ktorá vyhovuje 
vašim prevádzkovým potrebám a predstavuje ideálne riešenie pre vaše podnikanie: s ponukou 8 000 verzií máme určite aj pre vás 
to najvhodnejšie Daily.

OBJEMY NÁKLADOVÉHO PRIESTORU
Široká ponuka rázvorov, výšky strechy a zadných previsov umožňuje voľne prispôsobiť objem nákladového priestoru. Daily  
je v skutočnosti jediné dodávkové vozidlo s celkovým objemom nákladového priestoru od 7,3 m3 až do jedinečných 19,6 m3. 

Vyberte si rozmery zadných dverí, ktoré vyhovujú povahe vašich 
výjazdov. Doprajte si maximálnu využiteľnú výšku otvoru na svojom 
Daily  dosahujúcu až 2 m.

PREPRAVA OSÔB
DOPRAJTE SI KOMFORT NA KAŽDODENNÝCH VÝLETOCH
Minibus Daily  ponúka špičkový komfort jazdy pre vodiča i cestujúcich a nízke prevádzkové náklady ostatných modelov tohto 
pozoruhodného modelového radu. Cestujúcich vždy odveziete do cieľa s vedomím, že cestujú v štýlovom prostredí a vychutnávajú 
si luxusný komfort, ktorý im váš minibus Daily  ponúka – a to aj na dlhé vzdialenosti.

MINIBUS DAILY PRE VŠETKY POTREBY
Široká ponuka minibusov Daily  vyhovie rôznym požiadavkám rôznych výjazdov s dopravou osôb: turistické výjazdy pre komfortné 
cestovanie v štýle, medzimestské výjazdy s najvyššou kapacitou v odvetví dopravy osôb a školské autobusy špeciálne určené 
na dopravu študentov.

K  dispozícii sú tri typy motorov: Diesel, Natural Power (stlačený zemný plyn pre znížený dopad na životné prostredie) 
a Electric (vybavený 2 alebo 3 batériami s vysokou hustotou, kombinovanými so superkondenzátormi).

Minibusy Daily ponúkajú najlepšiu výkonnosť vo svojej kategórii aj vďaka inovatívnej 8-rýchlostnej automatickej prevodovke. 
Prevodovka HI-MATIC je skonštruovaná pre maximálnu výkonnosť, minimálne prevádzkové náklady, bezkonkurenčný komfort 
a vynikajúce radenie pri nižšej spotrebe paliva.

6,5-tonová verzia na špici ponuky odvezie až 22 cestujúcich a ponúka veľký batožinový priestor: ide o najlepšie štandardné vozidlo 
vo svojej triede na trhu.
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KOŽENÝ VOLANT
Doprajte si luxus koženého volantu 
počas dlhých dní v práci.

LUXUSNÁ OPIERKA HLAVY
Jazdite bezpečne a pohodlne s novou 
luxusnou penovou opierkou hlavy.

RÁDIO DAB
Doprajte si všetky funkcie digitálneho 
rozhlasového vysielania s rýchlym dvojitým 
tunerom a rozpoznávaním hlasu. Zobrazte 
si rozhlasové stanice a informácie o 
programe na 4-riadkovom displeji a 
prijímajte informácie o doprave a počasí 
a správy na cestách. Pripojte sa so svojím 
smartfónom prostredníctvom technológie 
Bluetooth®, aby ste mohli šoférovať 
bezpečne a zároveň telefonovať aj prijímať 
volania v režime hands-free.

ZÁSUVKA USB
Dobíjajte si smartfón alebo tablet s ďalšou 
zásuvkou USB na prístrojovej doske.

OTVORENÝ ODKLADACÍ 
PRIESTOR S INDUKČNOU 
NABÍJAČKOU
Vaše mobilné zariadenie bude vždy 
plne nabité: položte ho na praktickú 
indukčnú nabíjačku vedľa dokumentov 
v odkladacom priestore vstavanom v 
prístrojovej doske.

RÁDIO DAB + APLIKÁCIA 
DAILY BUSINESS UP™

Doprajte si všetky funkcie rádia DAB, 
pripojte sa so svojím smartfónom alebo 
tabletom k vozidlu a premeňte ho na 
ideálneho obchodného partnera s 
aplikáciou DAILY BUSINESS UP™.

DRŽIAK NA TABLET
Praktický držiak na tablet na prístrojovej 
doske bezpečne podrží mobilné 
zariadenia akýchkoľvek rozmerov. 
Používať ho môžete aj ako praktickú 
písaciu podložku s hárkami papiera.

LAVICA NA SEDENIE S 
VYŤAHOVACÍM STOLÍKOM
Používajte laptop a vypĺňajte papiere na 
praktickom vyťahovacom stolíku.

SEDADLÁ S ODPRUŽENÍM
Sedadlá s odpružením, dostupné aj s 
vyhrievaním, ponúkajú dodatočnú úroveň 
komfortu pre vodiča a spolucestujúcich.

IVECONNECT
Ovládajte funkcie informačno-zábavného 
systému Daily s navigačným systémom a 
podporou funkcií telefónu pomocou 
praktickej 7-palcovej obrazovky 
s dotykovým ovládaním. Systém 
umožňuje pripojiť až 5 mobilných 
telefónov prostredníctvom technológie 
Bluetooth® pre volania v režime hands-
free a ovládať rádio a telefón ovládačmi 
na volante.

DOPLNKOVÁ VÝBAVA
PRISPÔSOBTE SVOJE DAILY E6 POVAHE VAŠICH VÝJAZDOV

KOLESÁ Z ĽAHKEJ ZLIATINY
Kolesá z ľahkej zliatiny sú dokonalým 
spojením funkčnosti a štýlu, znižujú 
pohotovostnú hmotnosť o 6 kg a 
prispievajú tak k zvýšeniu užitočného 
zaťaženia.

PUKLICE KOLIES
Dostupné sú len pre vyhotovenia s 
jednomontážou zadných kolies. Puklice 
chránia náboj kolesa a samotné koleso 
pri náhodných nárazoch do obrubníka a 
zároveň zdôrazňujú štýl vozidla.

KLIMATIZÁCIA S 
MANUÁLNYM ALEBO 
AUTOMATICKÝM OVLÁDANÍM
Udržiavajte príjemnú teplotu v kabíne 
a nevpustite alergény do kabíny s 
klimatizačným systémom vozidiel Daily. 
Vyberte si buď účinnú manuálnu, alebo 
automatickú klimatizáciu, ktorá optimálne 
využíva kompresor na zníženie spotreby 
energie.

ZADNÁ NÁPRAVA SO 
VZDUCHOVÝM ODPRUŽENÍM
V situáciách, kedy si výjazd vyžaduje 
intenzívne nakladanie a vykladanie, 
oceníte zadnú nápravu so vzduchovým 
odpružením, ktorá rýchlo spúšťa a 
zdvíha ložnú plochu, aby ste zbytočne 
nestrácali čas.

ECOSWITCH PRO
Inteligentný systém EcoSwitch PRO vie, 
kedy má zakročiť, bez zásahu vodiča, 
a tak prispieva k znižovaniu spotreby 
paliva a emisií, ktoré produkuje vaše 
Daily . 

TEMPOMAT
Systém si zapamätá a udržiava rýchlosť 
vozidla, ktorú nastavil vodič. Táto 
funkcia má praktické využitie najmä pri 
medzimestských výjazdoch a v bežnej 
premávke – spríjemňuje šoférovanie a 
optimalizuje spotrebu paliva.

LED OSVETLENIE 
NÁKLADNÉHO PRIESTORU
Tri nové LED svetlá v nákladovom 
priestore, umiestnené na pravej a ľavej 
strane a nad zadnými dverami, lepšie 
osvetľujú priestor a znižujú spotrebu 
energie.

ELEKTROMAGNETICKÝ 
SPOMAĽOVAČ
Elektromagnetický spomaľovač Telma® 
LVRS600 dodáva vozidlu brzdný krútiaci 
moment 350 Nm a dokonale spolupracuje 
so systémom ESP. Dostupný je aj pre 
modelový rad Daily HI-MATIC, zabezpečuje 
až 80 % brzdnej sily vozidla a pomáha 
znižovať opotrebovanie bŕzd a teplotu a 
zároveň zvyšovať bezpečnosť vozidla. Zapína 
sa špeciálnou páčkou na prístrojovej doske a 
aktivuje sa zošliapnutím brzdového pedála.

ASISTENT KONTROLY 
VYBOČENIA Z JAZDNÉHO 
PRUHU (LDWS)
Systém zapína jasný zvukový varovný 
signál, ktorý vodiča upozorňuje na 
neplánovanú zmenu jazdného pruhu v 
dôsledku ospalosti, únavy či rozptýlenia. 
Dostupný je ako štandardná výbava 
modelov s celkovou hmotnosťou vozidla 
nad 3,5 t.

NEZÁVISLÝ OHREV WEBASTO
S nezávislým ohrevom Webasto sa 
zo studených štartov stáva záležitosť 
minulosti: nastavte časomieru pre 
predhrievanie motora a kabíny a 
nastúpte do príjemne vyhriateho 
vozidla Daily, keď ste pripravení vyraziť.
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BALÍKY DOPLNKOVEJ VÝBAVY
ZOSTAVTE SI SVOJE DAILY E6 
Jednotlivé balíky sú rozdelené na tri hlavné kategórie a pomôžu vám vytvoriť presný model, aký potrebujete pre svoje podnikanie. Môžete 
si vybrať vlastnú úroveň výbavy pre Daily : buď dobre vybavený balík Business, alebo balík najvyššej úrovne Business Premium. 
Okrem toho si môžete vybrať balík, ktorý zodpovedá vášmu druhu podnikania: Delivery alebo Retailer. Svoje Daily  si môžete ďalej 
prispôsobiť výberom a kombináciou dostupných balíkov podľa funkcií, ktoré potrebujete – napríklad si môžete objednať balík Towing, 
Winter alebo Eco. Stačí si z troch kategórií vybrať balíky, o ktoré sa zaujímate, a svoje Daily  si tak prispôsobiť konkrétnym potrebám.

ÚROVNE VÝBAVY PRE DAILY E6

DAILY E6 (VÝBAVA TRHU)

• dvojsedadlo spolujazdca s boxom a s dvoma 
bezpečnostnými pásmi

• čalúnenie zadnej steny kabíny
• sedadlo vodiča s troma prvkami nastavenia
• nabíjacie usb v odkladacej poličke
• zadné dvere s otváraním o 250°
• osvetlenie led v nákladovom priestore

DAILY E6 BUSINESS

• hmlovky s funkciou cornering
• dvojsedadlo so stolíkom
• manuálne ovládaná klimatizácia
• kompresor klimatizácie 170 cm3

• airbag vodiča a napínače bezp. pásov
• matrix displej
• polica nad čelným sklom
• cruise control (tempomat)

DAILY E6 BUSINESS PREMIUM

• hmlovky s funkciou cornering
• dvojsedadlo so stolíkom
• automatická klimatizácia
• kompresor klimatizácie 170 cm3

• airbag vodiča a napínače bezp. pásov
• matrix displej
• odpruž. sedadlo s opierkou ruky
• polica nad čelným sklom
• cruise control (tempomat)
• opierky hlavy lux.
• informácia o stave oleja na dislpeji

ŠPECIFICKÉ PAKETY PODĽA TYPU PODNIKANIA

DELIVERY

• držiak náhradného kolesa pod podlahou
• náhradné koleso
• bez súpravy na opravu pneumatík

RETAILER

• cúvacie snímače
• osvetlenie vzadu pre nakladanie
• odhlučnená drevená podlaha
• zosilnená deliaca stena s oknom

DAILY SV

• bez deliacej priečky za predným radom 
sedadiel

• odhlučnená drevená podlaha
• obloženie stien nákladového priestoru
• tri zadné sedadlá s bezp. pásmi
• ochrana zadných sedadiel pred nákladom
• okno v pravých posuvných dverách
• okno v ľavej stene za vodičom

FUNKČNÉ PAKETY*

ECO

• zariadenie stop and start
• silnejšia batéria 12V / 850A
• silnejší alternátor 180A
• EcoSwitch PRO
• pneumatiky so zníženým valivým odporom

COMFORT

• madlá pre nastupovanie do kabíny
• tri kľúče od vozidla
• volant s koženým poťahom

TECH

• rádio DAB + App
• držiak pre smart phone / tablet
• ovládanie na volante

SAFETY

• airbag spolujazdca a okenné
• sledovanie jazdn. pruhu (LDWS)

WINTER

• silnejší alternátor 180A
• ohrev čelného skla pod stieračmi
• pneumatiky M+S

TOWING

• ťažné zariadenie s guľou
• zásuvka 13-pólová / 12V
• digitálny tachograf

• Modrý svetlomet
• Modré prešívanie na volante
• Modré prešívanie na rýchlostnej páke
• Modrá predná mriežka
• Modré bočné označenie
• Modrý prístrojový panel

• Eco pneumatiky
• EcoSwitch PRO
• Tlačidlo Start&Stop 

(iba manuálne verzie)
• Alternátor 180 A 

(iba manuálne verzie)

• Batéria 105 Ah 
(iba manuálne verzie)

• Modré disky (voliteľná výbava)

ZOSTAVTE SI SVOJE DAILY
Ak ste sa rozhodli pre jedinečný komfort jazdy vo svojom Daily HI-MATIC , svoj model si môžete vytvoriť výberom verzie, 
ktorá zodpovedá vášmu typu dopravy: 
Daily HI-MATIC E6 URBAN, Daily HI-MATIC E6 REGIONAL alebo Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL. 
Okrem toho si svoje Daily HI-MATIC  môžete prispôsobiť aj výberom a kombináciou žiadaných funkčných balíkov.

ÚROVNE VÝBAVY PRE DAILY HI-MATIC E6

DAILY HI-MATIC E6 
URBAN

Ideálne pre tých, ktorí sa každý deň stretávajú s 
nástrahami mestskej premávky. Model s touto 
výbavou zaručuje maximálne jazdné výkony 
vďaka konceptu adaptívneho radenia, ktoré sa 
prispôsobuje vodičovi aj situáciu v premávke. 
Aktívne bezpečnostné prvky pomáhajú pri 
jazde aj nakladaní.

• hmlovky s funkciou cornering
• polica nad čelným sklom
• madlá pre nastupovanie do kabíny
• airbag vodiča a napínače bezp. pásov
• dvojsedadlo so stolíkom
• cúvacie snímače
• osvetlenie vzadu pre nakladanie 

DAILY HI-MATIC E6 
REGIONAL

Pre tých, ktorí od vozidla vyžadujú maximálnu 
fl exibilitu a bezpečnosť. Model s touto výbavou 
je ideálny spoločník zaisťujúci ekonomické 
a pohodlné ovládanie v režime ECO a 
pôsobivé výkony v režime POWER s cieľom 
maximalizovať váš pôžitok z jazdy. Model 
umožňuje bezproblémovú jazdu v súprave.

• hmlovky s funkciou cornering
• manuálne ovládaná klimatizácia
• kompresor klimatizácie 170 cm3

• polica nad čelným sklom
• airbag vodiča a napínače bezp. pásov
• dvojsedadlo so stolíkom

DAILY HI-MATIC E6 
INTERNATIONAL

Pre tých, ktorí v kabíne trávia veľa času, jazdia 
dlhé vzdialenosti a hľadajú pohodlie, spoľahlivosť 
a bezpečnosť. Model ponúka jazdný komfort 
a ekonomickú prevádzky zásluhou dlhých 
rýchlobehov pre medzimestské trasy. Hydraulický 
menič umožňuje veľkú ťažnú silu bez opotrebenia 
pre rozjazdy v meste.

• hmlovky s funkciou cornering
• automatická klimatizácia
• kompresor klimatizácie 170 cm3

• informácia o stave oleja na dislpeji
• odpruž. sedadlo s opierkou ruky
• polica nad čelným sklom
• cruise control (tempomat)
• airbag vodiča a napínače bezp. pásov
• dvojsedadlo so stolíkom
• opierky hlavy lux.

* Funkčné balíky sú dostupné pre Daily  a Daily HI-MATIC .
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FAREBNÉ ODTIENE
VYBERTE SI FAREBNÝ ODTIEŇ PRE SVOJE DAILY
Môžete si vybrať zo stoviek štandardných aj metalických* lakov v štýle značky vašej fi rmy, ostatných vozidiel vo vašom vozovom parku 
alebo jednoducho len podľa vlastného vkusu. Vyobrazených je len zopár lakov z mnohých dostupných farebných odtieňov pre 
prispôsobenie vášho Daily .

* Zvolené farby sú dostupné ako príplatková výbava.

ŠTANDARDNÉ LAKY

METALICKÉ LAKY

52434 - ECO GREEN (zelená)52481 - BOREAL BLUE (modrá)

50127 - ULM GREY (sivá)

50124 - METALLIC RED (červená) 52205 - BRILLIANT GREY (sivá)

52358 - STONE GREY (sivá)

52490 - INSTINCT BLUE (modrá)

50115 - MAGIRUS GREY (sivá)

50051 - LIGHT BLUE 
(svetlomodrá)

50135 - BUSINESS WHITE (biela)

50126 - MARANELLO RED 
(červená)

50120 - PEGASO BLUE (modrá)

50162 - PROFESSIONAL GREY 
(sivá)

52170 - SUN YELLOW (žltá)

50105 - POLAR WHITE (biela)

52028 - ADVENTURE ORANGE 
(oranžová)

52062 - BACK TO BLACK (čierna)

52360 - ALL BLACK (čierna)

Poťahy sedadiel a koberčeky

PRÍSLUŠENSTVO
VYLEPŠITE SI SVOJE DAILY E6
Prispôsobte si svoje Daily  výberom zo širokého sortimentu vysokokvalitného príslušenstva určeného na zlepšenie vzhľadu 
a zvýšenie úrovne komfortu, bezpečnosti, technológií a konektivity vášho vozidla.

PRISPÔSOBENIE DRUHU VÝJAZDOV
Doprajte nákladovému priestoru vášho Daily  tú 
najlepšiu ochranu so špeciálne vyrobeným obložením a 
podlahovou krytinou odolnou proti vlhkosti, chemickým 
látkam a poškriabaniu. Vyberte si zo širokej ponuky nosičov 
na batožinu vyrobených z ľahkého nehrdzavejúceho hliníka. 
Police sa vyznačujú jednoduchou montážou. Vylepšite si 
nosiče na batožinu s držiakom na rúry, držiakmi na svetelný 
maják a podlahovými plošinami na rozšírenie univerzálnosti 
vášho vozidla.

PRINESTE ŠPIČKOVÉ TECHNOLÓGIE NA PALUBU
Vybavte si svoju pracovnú stanicu na kolesách 
najmodernejšími funkciami a technológiami. Multimediálny 
systém „Full Vision“ je dodávaný spolu s navigačným 
systémom a zadnou kamerou pre dokonalú navigáciu s 
podporou multimédií a zvýšenie bezpečnosti pri cúvaní. 
Doplnkový systém Smart Driving obsahuje navigačný 
systém GPS a digitálny videorekordér s kamerou s vysokým 
rozlíšením na zaznamenanie situácie pri zrážke. Ak chcete 
byť vždy pripojení, vyberte si 3G Wi-Fi smerovač, ktorý 
umožňuje pripojiť online až 10 Wi-Fi zariadení súčasne.

VŽDY V BEZPEČÍ
Vyberte si zo širokej ponuky príslušenstva na zvýšenie 
bezpečnosti počas jazdy: systém na sledovanie tlaku vzduchu 
v pneumatikách, s ktorým budú pneumatiky vozidla vždy 
nahustené na správny tlak pre dodatočnú úsporu paliva, 
alebo parkovacie snímače pre jednoduché manévrovanie. 
Predný rám s európskou certifi káciou chráni prednú časť 
vozidla a zvyšuje úroveň aktívnej a pasívnej bezpečnosti 
vozidla a chodcov. Chráňte si vozidlo a nákladový priestor so 
zámkami odolnými proti prevŕtaniu a otvoreniu pakľúčom, 
a imobilizérom pre elektronickú a mechanickú ochranu.

PRÍJEMNEJŠIE CESTOVANIE
Vyberte si poťahy sedadiel a koberčeky, ktoré sú 
najvhodnejšie pre vykonávanú činnosť. S kávovarom 
Lavazza budete mať vynikajúci horúci nápoj vždy na dosah 
ruky. Dodávkové vozidlo Daily  ponúka všetko, čo by 
ste mohli chcieť na spríjemnenie života na palube vozidla.

Kompletnú ponuku príslušenstva nájdete v katalógu 
príslušenstva a v online katalógu na adrese:  

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

Aplikácia ponúka exkluzívny prístup k ďalším 
obrázkom, informáciám a videám a stiahnuť 
si ju môžete bezplatne cez službu App Store.

Preskúmajte kompletnú ponuku 
príslušenstva s bezplatnou 
aplikáciou IVECO Accessories.

Obloženie nákladového priestoru Nosič na batožinu

Multimediálny systém „Full Vision“ Doplnkový systém Smart Driving

Systém na sledovanie tlaku vzduchu v 
pneumatikách

Predný rám

Kávovar Lavazza
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ROZŠÍRENIE PRE HNACIE ÚSTROJENSTVO

• diely, ktoré nepatria do balíčka Hnacie ústrojenstvo, napr. 
elektrický systém, vstrekovanie

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
PRESKÚMAJTE KOMPLETNÚ PONUKU PROFESIONÁLNYCH SLUŽIEB, 
KTORÉ DAJÚ IMPULZ VÁŠMU PODNIKANIU

VYBERTE SI BALÍK SLUŽIEB PODĽA POVAHY VÁŠHO PODNIKANIA
Daily  vám umožní vykonávať podnikateľskú činnosť nonstop a bude vám slúžiť naozaj dlho. Sme si vedomí toho, že vaše požiadavky 
môžu byť rôzne v závislosti od povahy vášho podnikania a výjazdov.

To je dôvod, prečo spoločnosť IVECO ponúka fl exibilné balíčky: vyberte si kombináciu služieb plánovanej údržby a predĺženej záruky, 
ktoré dokonale ladia s vaším podnikaním. A balík si môžete ďalej prispôsobiť s ponúkanými balíčkami rozšíreného krytia.

 
OPOTREBOVANIE

• spojka
• brzdové obloženie
• brzdové kotúče
• brzdové bubny
• brzdové obloženia bubnových bŕzd

 
ÚDRŽBA

• údržba
• mazanie
• výmena olejov a pracovných kvapalín v závislosti od 

príručky k údržbe a opravám

 
HNACIE ÚSTROJENSTVO

• motor
• vstrekovanie paliva
• prevodovka
• opravy kĺbového hriadeľa a náprav

ZMLUVY O PLÁNOVANEJ ÚDRŽBE ROZŠÍRENÁ ZÁRUKA

ČO NEPATRÍ DO BALÍČKOV

Pre informácie o tom, čo nepatrí do balíčkov, 
nahliadnite do zmluvnej dokumentácie 
pre váš trh.

Hlavné „balíčky“, ktoré tvoria ponuku (Údržba, Hnacie ústrojenstvo, Rozšírenie pre hnacie ústrojenstvo, Opotrebenie), je možné 
kombinovať a vytvoriť si zmluvu, ktorá dokonale vyhovuje vášmu podnikaniu. Nasleduje zoznam všetkých možných kombinácií, ktoré 
vám môžu uľahčiť podnikanie:

ÚDRŽBA
HNACIE 

ÚSTROJENSTVO

ROZŠÍRENIE 
PRE HNACIE 

ÚSTROJENSTVO
OPOTREBOVANIE

HNACIE 
ÚSTROJENSTVO

ROZŠÍRENIE 
PRE HNACIE 

ÚSTROJENSTVO

ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY IVECO zaručia 
každodenný spoľahlivý chod vášho Daily počas mnohých rokov, a 
to pri relatívne nízkych nákladoch. Široká ponuka obsahuje 
všetko od nových a repasovaných náhradných dielov cez servisné 
súpravy až po telematické riešenia. Značka Iveco prevádzkuje 
sieť sedem skladov náhradných dielov a využíva moderné 
technológie na realizáciu dodávok v celej Európe – 24 hodín 
denne, 7 dní v týždni.

PREDAJŇA DOPLNKOV 
PRE FANÚŠIKOV ZNAČKY IVECO
Vyberte si zo širokej ponuky pracovných odevov a oblečenia na 
voľný čas, papierenského tovaru a drobností IVECO na predajni 
alebo v internetovom obchode značky IVECO na adrese 
www.ivecofanshop.com. 

Telefonická linka služby IVECO ASSISTANCE NON-STOP 
je vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aby vám pomohla 
zabezpečiť prevádzkyschopnosť vášho Daily i vášho podnikania.

IVECO NON-STOP je pôvodná aplikácia značky IVECO pre smartfóny. Môžete ju používať na komunikáciu so 
značkou IVECO pri poruche vozidla. Stačí zadať informácie o vozidle (č. VIN a ŠPZ) a stlačením tlačidla poslať 
žiadosť o pomoc do zákazníckeho centra značky IVECO. Bezodkladne vašu žiadosť vybavíme, kontaktujeme najbližší 
servis a dohodneme opravu vášho vozidla. Aplikáciu môžete používať aj na príjem informácií o priebehu poskytovania 
asistencie v súvislosti s vaším vozidlom.

IVECO je značka skupiny CNH Industrial N.V., svetového lídra na trhu kapitálového tovar; navrhuje, vyrába a predáva široký sortiment ľahkých, stredne 
ťažkých a ťažkých úžitkových, terénnych a nákladných vozidiel, mestských a medzimestských autobusov a autokarov, ako aj špeciálnych vozidiel. Taktiež 
dodáva rad originálnych náhradných dielov pre všetky značky skupiny CNH Industrial.

IVECO CAPITAL je značka pre fi nančné služby spoločnosti 
IVECO. Ponúka celý rad služieb v oblasti fi nancovania, lízingu, 
prenájmu a podporných služieb pre úžitkové vozidlá – balík je 
možné rozšíriť o predĺženú záruku, služby údržby a opravy a 
rôzne druhy poistenia.

Každý fi nančný balík môže byť prispôsobený potrebám zákazníka 
a je platný pre všetky typy vozidiel – nové, jazdené i prestavby.

IVECO CAPITAL poskytuje zákazníkom odborné poradenstvo 
pri výbere fi nančného produktu, ktorý je najvhodnejší pre 
fi nančné a daňové potreby podnikania zákazníka.

So žiadosťou o ďalšie informácie sa obracajte na predajcu 
vozidiel IVECO.
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