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Novi Daily je najboljši partner za vaše podjetje.

Je tako močan, vsestranski in visokozmogljiv, kot je vedno bil. Poleg tega je zvest svojemu 
poslovnemu čutu za prevozništvo in uvaja novosti, zaradi katerih je še boljši partner  
za vaše podjetje.
Daily  vam daje na razpolago tehnologijo in inovacije za učinkovito upravljanje vozila 
in znižanje stroškov lastništva, kar prispeva k dobremu poslovnemu izidu podjetja. 
Okolju prijazni in varčni motorji  so dodatno jamstvo za trajnost vaše dejavnosti.
Poskrbljeno je tudi za voznike: kabina je udobnejša in tišja kot kdajkoli prej, z menjalnikom 
HI-MATIC pa bodo vozniki odkrili pomen čistega užitka v vožnji. Daily  uvaja tudi novo 
raven povezljivosti, saj je vaša mobilna naprava povsem vključena v vozilo, tako da postane 
vaš pomočnik pri delu in vožnji.
Že tako najbogatejši izbor modelov v tej kategoriji je postal še bogatejši, da bi izpolnil 
spreminjajoče se in čedalje številnejše zahteve vašega podjetja in prevoznikov po vsem svetu.
Daily  je popoln partner, ki vam bo s svojim nezmotljivim čutom za predvidevanje 
vaših poslovnih potreb leta in leta zagotavljal prave rešitve. 

FURGON S POSLOVNIM ČUTOM  
ZA PREVOZNIŠTVO

VSEBINA

VAŠ NOVI DAILY E6

Ta katalog je zasnovan zato, da boste svojega  
novega Dailya  lažje prilagodili svojim potrebam.

Svojega novega Dailya  lahko ustvarite tudi  
na spletni strani www.iveco.si

Prenesite si jo iz trgovine App Store ali 
Google Play za ekskluzivni dostop do 
dodatnih slik, informacij in videoposnetkov.

Prebrskajte ta katalog  
tudi z brezplačno aplikacijo  
New Daily E6.

NOVI
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DO 8-ODSTOTNI PRIHRANEK GORIVA* 
Daily  še izboljšuje svoj ugled na področju varčne porabe goriva. Turbopolnilnik z variabilno geometrijo, ki je na voljo pri modelih 
z motorjem z močjo od 136 KM do 180 KM, zagotavlja učinkovitejše delovanje motorja. Sistem EcoSwitch je spremenjen: pametni 
novi sistem EcoSwitch PRO se aktivira in zmanjša navor motorja brez voznikovega posredovanja, s čimer zmanjša porabo goriva,  
ne da bi to ogrožalo vašo produktivnost. Ekskluzivni sistem za ocenjevanje načina vožnje IVECO Driving Style Evaluation vam pomaga 
izboljšati način vožnje, kot da bi poleg vas sedel inštruktor vožnje, rezultat pa je vidno dodatno zmanjšanje porabe goriva.

DO 12% NIŽJI STROŠKI POPRAVILA IN VZDRŽEVANJA**

Intervali vzdrževanja so zaradi trpežnejših sestavnih delov in potrošnega materiala podaljšani na 50 000 km, kar pomeni, da vam je vozilo 
med posameznimi servisi na razpolago 20% več časa. Izpopolnjen zavorni sistem z novimi, vzdržljivejšimi zavornimi ploščicami je 
učinkovitejši in trajnejši kot kdajkoli prej.

Poleg tega se lahko vedno zanesete na profesionalno in specializirano servisno mrežo, ki bo vselej in povsod poskrbela, da boste 
neprekinjeno zagotavljali svoje storitve.

* V primerjavi z enakovrednimi modeli Euro 5b+ in glede na novi evropski vozni cikel (NEDC).
** V primerjavi z enakovrednimi modeli Euro 5b+.

Sistem Driving Style Evaluation (DSE) je kot zasebni inštruktor vožnje, ki vozniku 
sproti svetuje, kako lahko izpopolni svoj način vožnje, da zmanjša porabo goriva.  
Na podlagi izkušenj je bilo ugotovljeno, da je mogoče zgolj z upoštevanjem nasvetov 
sistema DSE prihraniti kar 15% goriva. 

Pametni sistem EcoSwitch PRO se aktivira brez voznikovega posredovanja, tako da 
ugotovi, ali je vozilo natovorjeno ali ne, ter zmanjša porabo goriva in izpust CO2.

USTVARJALEC DOBIČKA
NAJBOLJŠI PARTNER ZA VAŠ POSLOVNI IZID
Daily  je profesionalen partner, ki vam bo pomagal do dobrega poslovnega izida. Zahvaljujoč najbogatejšemu izboru 
modelov na trgu lahko izberete in si prilagodite vozilo tako, da bo povsem ustrezalo vašim poslovnim potrebam. Zanesete 
se lahko, da bo delo opravljeno učinkovito ter z nizkimi stroški obratovanja in vzdrževanja (skupni stroški lastništva).  
Od najboljšega poslovnega partnerja lahko pričakujete tudi profesionalno servisno mrežo, kadarkoli in kjerkoli jo potrebujete.
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TEHNOLOGIJE MOTORJA ZA POVEČANJE UČINKOVITOSTI
Tehnologija LP-EGR brez sredstva AdBlue®: 2,3-litrski motor F1A proizvajalca IVECO z nizkotlačnim povratnim vodenjem 
izpušnih plinov (Low Pressure Exhaust Gas Recirculation) zagotavlja najbolj enostavno upravljanje vozila. Elementi, kot sta oljna 
črpalka s spremenljivo prostornino in turbopolnilnik, pripomorejo k izjemno varčni porabi goriva in s tem k nižjim obratovalnim 
stroškom, hkrati pa tudi k večji moči in navoru. 

Tehnologija SCR: prednost modelov s selektivno katalitično redukcijo (Selective Catalytic Reduction) za naknadno obdelavo 
izpušnih plinov je, da ta preprost sistem ne spremeni procesa zgorevanja, tako da pri nizkih obratovalnih stroških razpolagate z vso 
potrebno močjo in učinkovitostjo.

Tehnologija CNG: vozilo Daily Natural Power zagotavlja enako zmogljivost in prehodno odzivnost kot enakovredno vozilo z dizelskim 
motorjem, saj ima vgrajen pravi dizelski motor, ki je prilagojen za delovanje na stisnjen zemeljski plin (Compressed Natural Gas). 
Deluje okolju prijazno in izredno tiho, kar je dodatna prednost v mestnih območjih s strožjimi predpisi glede emisij.

NAJŠIRŠI IZBOR MOTORJEV IN MENJALNIKOV
Daily  se za to, da vam zagotavlja vrhunsko zmogljivost in izredno varčno porabo goriva, ki ju potrebujete za učinkovito  
in zanesljivo opravljanje svojih nalog ob izredno majhnem učinku na okolje, poslužuje naprednih tehnologij motorjev in menjalnikov.

ČISTI UŽITEK V VOŽNJI
Ekskluzivni 8-stopenjski samodejni menjalnik HI-MATIC 
proizvajalca IVECO zagotavlja udobje, varnost, varčno porabo 
goriva in zmogljivost pri vse več modelih, da bi ustregel vsem 
potrebam vašega podjetja.

MOTOR 2,3-litrski F1A 3-litrski F1C

EMISIJE 
IN GORIVO

EURO 6 LIGHT DUTY
DIZEL

EURO 6 HEAVY DUTY
DIZEL

EURO 6 HEAVY DUTY
CNG**

OZNAKA  
MODELA 120 140 160 150 180 210 150 180 140

MOČ 116 KM (85 kW) 136 KM (100 kW) 156 KM (115 kW) 150 KM (110 kW) 180 KM (132 kW) 205 KM (150 kW) 150 KM (110 kW) 180 KM (132 kW) 136 KM (100 kW)

NAVOR 320 Nm 350 Nm 350 Nm* 350 Nm 430 Nm 470 Nm 350 Nm 430 Nm 350 Nm

MENJALNIK HI-MATIC /
ROČNI

HI-MATIC/
ROČNI

HI-MATIC /
ROČNI ROČNI HI-MATIC /

ROČNI HI-MATIC ROČNI HI-MATIC /
ROČNI ROČNI

* 380 Nm pri izvedenkah HI-MATIC.    ** Stisnjen zemeljski plin.

TRAJNOSTNA TEHNOLOGIJA
RAZPOLOŽLJIVA UČINKOVITOST IN MOČ
Furgon Daily  prenaša svoj poslovni čut tudi na napredne tehnologije motorjev in 
menjalnikov, da zagotovi vrhunsko zmogljivost, ki jo potrebujete za učinkovito in zanesljivo 
opravljanje svoje naloge. Novi izbor motorjev zagotavlja več moči in navora, hkrati pa  
z nizkimi emisijami zmanjšuje vpliv vozila Daily  na okolje.

2,3-litrski dizelski motor F1A 3-litrski dizelski motor F1C 3-litrski motor F1C na stisnjen zemeljski plin 
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IZKUSITE NEVERJETNO UČINKOVITOST SVOJE MOBILNE PISARNE
Funkcionalna armaturna plošča združuje eleganten videz s praktičnimi in koristnimi elementi. Vsebuje 2 USB vhoda, kamor lahko 
priključite mobilni telefon ali tablični računalnik, hkrati pa polnite še kakšno drugo napravo, dodate pa lahko tudi induktivni polnilec. 
Kakovost upravljalnih elementov in njihova razporeditev zagotavljata preprosto in udobno vožnjo. 

Številna odlagalna mesta so zasnovana tako, da imate vse potrebno na dosegu rok. Po kabini je tako strateško nameščenih  
do 18 odlagalnih mest, vključno z novim uporabnim odprtim predalom, ki so lahko dostopna, vaši dokumenti in delovni pripomočki 
pa so vedno pospravljeni in pri roki. 

Novi digitalni radio (DAB), ki je vgrajen v armaturno ploščo, zagotavlja vse 
glavne funkcije sprejemnikov DAB in FM: tako lahko na primer poimensko 
izberete radijsko postajo, preberete naslov programa ali skladbe, ki jo poslušate, 
nastavite prejemanje prometnih in vremenskih informacij ter programirate  
do 15 postaj.

K varni in udobni vožnji prispevajo tudi pregledna, novo zasnovana instrumentna 
plošča in preizkušeno ergonomska upravljalna stikala na armaturni plošči, ki so 
vsa na pravem mestu in pri roki. 

V preoblikovani oblogi vrat je zdaj odprt predal, v katerega lahko spravite 
škatlo prve pomoči na primer. V kabini je do 18 praktičnih odlagalnih mest,  
da bodo vaše osebne stvari in delovni pripomočki vedno pospravljeni in pri roki.

Obloge armaturne plošče in vrat so na voljo v enobarvni črni različici, ki bo 
všeč vsem, ki imajo radi ekskluzivnost, in elegantni dvobarvni, modro-črni, 
različici, ki se ujema z oblazinjenjem.

DOŽIVITE VRHUNSKO UDOBJE
Kabina je zdaj še tišja, saj je raven notranjega hrupa občutno zmanjšana. Z zmanjšanjem hrupa za 4 dB so se akustične lastnosti  
in prepoznavanje zvoka v vozilu izboljšali za 8%.

Udobna notranjost, h kateri dodatno pripomorejo novi usnjeni volan, oblazinjenje sedežev v modri barvi in nov vzglavnik iz tekstila 
in penaste gume, zagotavlja delovno okolje, v katerem lahko s sodelavci produktivno in povsem varno opravljate svoje delo.

PRODUKTIVNO UDOBJE
UŽIVAJTE V SVOJEM DELOVNEM OKOLJU
Daily  združuje svoj osnovni namen zagotavljanja prevoza z vrhunskim udobjem, praktičnimi funkcijami in dobrimi voznimi 
lastnostmi. Ko ste za volanom, se lahko sprostite v udobni kabini, saj veste, da boste delo učinkovito opravili. Kabina vam zagotavlja  
profesionalno delovno okolje z novimi elementi, ki vam pomagajo upravljati vaš posel.

Tablični računalniki in pametni telefoni, ki so prikazani na teh straneh,  
niso vključeni v serijsko opremo vozila.
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OCENJEVANJE NAČINA VOŽNJE (DSE)

RAZŠIRJENA INSTRUMENTNA PLOŠČA

POMOČNIK PRI VOŽNJI
DAILY BUSINESS UP™ lahko služi kot inštruktor vožnje prek 
sistema za ocenjevanje načina vožnje (Driving Style Evaluation) in 
kot navigator prek profesionalnega GPS navigacijskega sistema 
Sygic, pripomore pa tudi k večji učinkovitosti pri vsakdanjem delu 
in ohranjanju vrhunskega stanja vozila. 

Seveda zagotavlja tudi vse informativne in razvedrilne funkcije, 
ki jih pričakujete pri vrhunsko opremljenem vozilu.

V priročno nameščen nosilec za tablični računalnik lahko namestite 
pametne telefone in tablične računalnike različnih velikosti.

Z aplikacijo DAILY BUSINESS UP™ na vaši napravi lahko:
• Pridobite sprotne inštrukcije vožnje s sistemom  
 Driving Style Evaluation
• Poiščete najboljšo pot vožnje s profesionalnim  
 GPS navigacijskim sistemom
• Spremljate dodatne funkcije vozila prek razširjene  
 instrumentne plošče
• Preprosto prelistate interaktivni uporabniški priročnik,  
 če potrebujete kakršne koli informacije o svojem vozilu
• Izboljšate funkcionalnost svojega mobilnega telefona,  
 vključno s poslušanjem in branjem besedilnih sporočil
• Upravljate multimedijske vsebine na svoji napravi ali USB ključu
• Kontaktirate službo IVECO Pomoč na cesti Non-Stop,  
 ki je dosegljiva 24 ur na dan vse dni v tednu

Navigacijski sistem Sygic Professional GPS in sistem Sygic FleetWork za boljše upravljanje delovne sile sta zagotovljena v sodelovanju z družbo Sygic. 

Na zgornjih zaslonih je prikazanih le nekaj od številnih funkcij aplikacije DAILY BUSINESS UP™.

POSLOVNI POMOČNIK
DAILY BUSINESS UP™ vam pomaga pri načrtovanju nalog in 
sprotnem seznanjanju voznika s spremembami. Organizirate 
lahko voznikov načrt poti in naloge, da optimizirate uporabo 
vozila in učinkovito upravljate vozni park v korist svojega podjetja. 

Z aplikacijo DAILY BUSINESS UP™ lahko:

• Optimizirate uporabo voznega parka, načrtujete naloge in jih  
 sproti dodeljujete voznikom prek sistema Sygic FleetWork,  
 ki je povsem integriran v GPS navigacijski sistem Sygic vozila,
• Spremljate načrtovane servisne preglede s pomočjo opozoril  
 plana vzdrževanja
• Spremljate voznikovo učinkovitost in usposabljanje  
 na delu s sistemom DSE
• Ohranjate stik s proizvajalcem IVECO in prejemate  
 novice o vozilu Daily
• Poiščete najbližjo trgovino in servis IVECO
• Dostopate do informacij o vozilu prek zaslona na dotik

POVEZLJIVOST V VOZILU
PREPROSTA REŠITEV ZA STALNO POVEZANOST VAŠEGA POSLA.
Daily  predstavlja nov način za zagotavljanje povezljivosti: potrebujete le svoj pametni telefon ali tablični računalnik in nič 
drugega. Ko prenesete aplikacijo DAILY BUSINESS UP™ na svojo napravo, ta samodejno vzpostavi Bluetooth® povezavo z vozilom 
prek digitalnega radia: vaša naprava je zdaj povsem integrirana in neposredno povezana z vašim vozilom Daily  in njegovim 
motorjem. Zdaj imate vse, kar potrebujete: aplikacija DAILY BUSINESS UP™ je na vaši napravi; da se vzpostavi povezava z vozilom, 
samo zaženite motor in vključite radio. Izkoristite prednosti dvojne vloge, ki jo lahko ima ta aplikacija pri vašem delu, in sicer kot 
pomočnik pri vožnji ali delu.

INTERAKTIVEN UPORABNIŠKI PRIROČNIK 

Odkrijte aplikacijo  
DAILY BUSINESS UP™

PROFESIONALNI NAVIGACIJSKI  
SISTEM IN FLEETWORK

DAILY  
BUSINESS UP™
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NEPRIMERLJIVA ZMOGLJIVOST
VRHUNSKI MOTORJI, KI DAJEJO PROSTO POT VAŠEMU TALENTU
Daily  zagotavlja potrebno vlečno moč, tovorno zmogljivost, moč motorja in hitro odzivnost ter neverjetno varčno porabo 
goriva, poleg tega pa se lahko zanesete, da bo te vrhunske zmogljivosti ohranil dolga leta delovanja. Izberete lahko zmogljivost,  
ki najbolj ustreza vašim nalogam: razpon največje moči sega od 116 KM pri osnovnem modelu do 205 KM, ki je največja moč pri 
4-valjnem motorju na trgu. Izbor motorjev vključuje novi motor s turbopolnilnikom z variabilno geometrijo z močjo 136 KM, 
motor z močjo 180 KM in vrhunsko zmogljivi 2,3-litrski motor F1A s turbopolnilnikom z variabilno geometrijo in močjo 156 KM. 
Poleg tega lahko 3-litrski motor F1C doseže največji navor v višini 470 Nm. Vsi motorji so optimizirani tako, da zagotavljajo največjo 
možno zmogljivost pri opravljanju nalog in prevozijo veliko število kilometrov z najnižjo možno porabo goriva. Za prevozniška 
podjetja, ki potrebujejo tiho in trajnostno rešitev, je pravi odgovor Daily Natural Power z motorjem z močjo 136 KM, ki deluje  
na stisnjen zemeljski plin.

NEOMEJENA VSESTRANSKOST
FURGON DAILY ZA NEŠTETE NAMENE
Vozilo Daily  je z največjo ponudbo izvedenk najbolj vsestransko vozilo v svojem razredu. Je edini furgon z razponom  
največje dovoljene mase od 3,3 do 7 ton in prostornine tovornega prostora od 7,3 do 19,6 m3. Njegova neomejena vsestranskost 
odpira neštete možnosti za najrazličnejše prevozniške dejavnosti, od mestnih dostav s številnimi postanki, kot so dostava paketov ali 
kurirske storitve, do težjih prevozniških nalog, kot je selitev pohištva. Na razpolago so številne možnosti nadgradnje, ki zagotavljajo 
izredno bogato paleto možnih nalog, zaradi česar je mogoče vozilo z lahkoto prilagoditi in predelati v vlečno ali reševalno vozilo na 
primer. Daily  uporablja svoj nezmotljivi poslovni čut za prevozništvo za predvidevanje vaših potreb: zagotovo lahko najdete model, 
ki ustreza zahtevam vaše dejavnosti, kar pomeni, da zmore naloge opravljati z lahkoto in učinkovito ter z nizkimi stroški lastništva,  
hkrati pa je prijazen do okolja, s čimer prispeva k trajnosti vašega podjetja.

Na voljo so številne izvedenke, da bi ustregli vašim prevozniškim zahtevam.

NAJVEČJA DOVOLJENA  
MASA

FURGON POLZASTEKLJENI FURGON ZASTEKLJENI FURGON

3,3 - 7 t 3,3 - 5,2 t 4,5 - 6,5 t

PROSTORNINA 
TOVORNEGA PROSTORA

NIZKA STREHA (H1) SREDNJE VISOKA STREHA (H2) VISOKA STREHA (H3)

7,3 - 9 m3 10,8 - 17,5 m3 13,4 - 19,6 m3

Trajna velika zmogljivost z ravnimi krivuljami navora ter večjim navorom in močjo pri nizkih vrtljajih motorja.

VGT: turbopolnilnik z variabilno geometrijo; WG: obtočni ventil (wastegate); TST: dvostopenjski turbopolnilnik

  F1A VGT 160  

  F1A VGT 140 

  F1A WG 120 

  F1C TST 210  

  F1C VGT 180  

  F1C WG 150  
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NARAVNA TRPEŽNOST
ČVRSTO SKOVANO VOZILO, KI JE DALEČ PRED TEKMECI
Furgon Daily  je bil zasnovan za opravljanje najzahtevnejših nalog: v sebi nosi gensko zasnovo tovornjaka in je kot tak tudi 
zgrajen. Zahvaljujoč največji dovoljeni masi, ki lahko sega do 7 ton, lahko ves dan prevaža največjo dovoljeno obremenitev, tudi vsak 
dan, če je potrebno. Visokozmogljivo prednje vzmetenje ne pripomore le k odličnemu nadzoru nad vozilom, ampak tudi k povečanju 
njegove največje dovoljene obremenitve. Lažje, a zelo močno vzmetenje QUAD-LEAF, ki je na voljo pri vseh 3,5-tonskih modelih, 
omogoča največjo dovoljeno obremenitev prednje osi do 1 900 kg, vzmetenje QUAD-TOR pri modelih z dvojnimi kolesi pa kar do  
2 500 kg. Zaradi večje nosilnosti vozila Daily , boste delo opravili hitreje in z manj vožnjami, s čimer boste zmanjšali obratovalne 
stroške in ogljični odtis. 

ENKRATNA VZDRŽLJIVOST
ZASNOVAN, DA ZAGOTAVLJA TRAJNO VREDNOST
Furgon Daily  odlikuje nosilnost, s katero se ne more kosati nobeno drugo vozilo iz njegovega razreda, in je grajen tako, da ohranja 
visoko zmogljivost dan za dnem leto za letom, dlje kot katerikoli drug furgon. Pogonski sklop, ki ga sestavljata zanesljiv motor in 
menjalnik ki zagotavlja, da motor vedno deluje z optimalnim številom vrtljajev, ima dolgo življenjsko dobo in do konca ohrani svojo 
vrhunsko zmogljivost. Daily  bo dobrodejno vplival na poslovni izid vsakega dneva, saj ne bo izpustil nobene priložnosti, da poveča 
donosnost vašega podjetja!

Daily  vas bo vedno rešil iz kočljive situacije in vas ne bo nikoli pustil  
na cedilu, ko boste potrebovali njegovo moč in vzdržljivost. 

Po zaslugi velike nosilnosti furgona, ki lahko znaša do 4 tone, in prostornine 
tovornega prostora do 19,6 m3 lahko prevažate enake količine tovora  
z manj vožnjami, s tem pa zmanjšate stroške in povečate produktivnost. 
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NOVI   E6

ČISTI UŽITEK V VOŽNJI PRVI 8-STOPENJSKI SAMODEJNI MENJALNIK  
V TEJ KATEGORIJI VOZIL ZA NAJVEČJE UDOBJE IN VARNOST
Nova generacija menjalnikov je zasnovana za zagotavljanje čistega užitka v vožnji: 
po zaslugi ergonomske večnamenske prestavne ročice se lahko osredotočite zgolj 
na promet in vozne razmere. HI-MATIC je rešitev za varnejšo in udobnejšo vožnjo.

IZREDNO VARČNA PORABA GORIVA ZAHVALJUJOČ  
MOŽNOSTI IZBIRE NAČINA ECO ALI POWER
S samoprilagodljivo strategijo prestavljanja povsem ustreza vašemu vsakdanjemu 
delu. Vaš Daily HI-MATIC  neopazno vključi pravo prestavo v manj kot  
200 milisekundah. Zaradi največjega razpona prestav bo menjalnik vedno v 
optimalni prestavi.

DO 10% MANJŠI STROŠKI POPRAVILA IN VZDRŽEVANJA  
V PRIMERJAVI Z ROČNIM MENJALNIKOM PO ZASLUGI 
REKORDNE ZANESLJIVOSTI IN TRPEŽNOSTI
Nove rešitve, zasnovane z mislijo na trpežnost, ščitijo motor in menjalnik ter  
s tem zagotavljajo manjšo potrebo po vzdrževanju. Našim inženirjem je uspelo 
preseči že tako legendarno trpežnost vozila Daily.

NAJVEČJA ZMOGLJIVOST V TEM RAZREDU  
TER NAJVEČJA MOČ (205 KM) IN NAVOR (470 Nm)
Z izredno široko paleto motorjev z dvema različnima delovnima prostorninama, 
2,3-litra in 3 litre, z močjo od 116 do 205 KM in navorom od 320 do 470 Nm, 
ter rekordno največjo dovoljeno maso 7  ton ponuja Daily HI-MATIC   
najboljši možen izbor izvedenk za najzahtevnejše naloge.

Nova prednja rešetka, ki vodoravno povezuje žarometa,  
pripomore k bolj tekočim linijam vozila. Družina vozil 
Daily HI-MATIC  je zahvaljujoč ekskluzivni kromirani 
rešetki zdaj še bolj prepoznavna.

PRIPRAVLJEN ZA VSAKO NALOGO

Daily HI-MATIC E6 URBAN  
Največje možno vsakodnevno udobje

Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL  
Največja možna vsakodnevna zanesljivost

Daily HI-MATIC E6 REGIONAL  
Največja možna vsakodnevna fleksibilnost
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TRAJNOSTEN PREVOZ
NE LE FILOZOFIJA, TEMVEČ OPRIJEMLJIVA REALNOST
Daily ima prirojeno lastnost, da zna predvideti potrebe prevoznikov. Ker so podnebne spremembe in kakovost zraka v mestih vse  
večji problem, je uvedel trajnostni rešitvi, da bi zadovoljil vse vaše prevozniške potrebe z minimalnim učinkom na okolje: Daily Electric 
in Daily Natural Power.

PREVOZ POTNIKOV
POTUJTE UDOBNO VSAKDAN
Daily Minibus  zagotavlja vrhunsko udobje za voznika in potnike ter nizke obratovalne stroške drugih modelov v tej izjemni družini 
vozil. Opravili boste lahko vse svoje prevoze potnikov, pri čemer boste ponosni na to, da vaši potniki potujejo v lepo urejenem okolju, 
ki jim zagotavlja razkošno udobje, tudi na daljših potovanjih. 

DAILY ELECTRIC, VAŠ TIHI PARTNER BREZ EMISIJ*

Daily Electric je edino vozilo na izključno električni pogon v svojem razredu. Zahvaljujoč visoko učinkovitemu sistemu akumulatorske 
baterije deluje tiho in učinkovito. Ta sistem skupaj z varčnim načinom Eco-Power in strategijami regeneracije zavorne energije skrbi za 
nizko porabo energije. Rezultat sta podaljšan doseg, ki znaša do 280 km (NEDC), in večja nosilnost. Baterijo je mogoče z načinom 
hitrega polnjenja napolniti v le nekaj urah. Vozilo lahko priključite celo na domačo 230-voltno vtičnico. Daily Electric ima najširšo paleto 
izvedenk v tem razredu vozil, in sicer z največjo dovoljeno maso do 5,6 tone in največjo prostornino tovornega prostora do 19,6 m3.
* Velja le za fazo vožnje.

DAILY NATURAL POWER, TRAJNOSTEN IN ZMOGLJIV PREVOZ
Vozilo Daily Natural Power ima najbolj okolju prijazen motor z notranjim zgorevanjem. Njegova posebnost je, da vsebuje pravi 
dizelski motor, prilagojen za delovanje na stisnjen zemeljski plin. To pomeni, da z vidika moči,navora in prehodne odzivnosti zagotavlja 
enako zmogljivost kot enakovreden dizelski motor, in da je izbor modelov enak izboru modelov z dizelskim motorjem. Poleg tega je 
tudi tišji, zato ga je mogoče uporabljati za nočne dostave v mestnih središčih in za dela v območjih s strožjimi predpisi glede emisij. 
Daily Natural Power je hitro postal priljubljen pri prevoznikih, ki potrebujejo učinkovite rešitve za zmanjšanje ogljičnega odtisa.

DAILY MINIBUS ZA VSE POTREBE
Izbor vozil Daily Minibus  je širok in lahko izpolni najrazličnejše zahteve za različne vrste prevozov potnikov: vozila za turistične 
prevoze, da potniki potujejo v udobnem in prijetnem okolju, vozila za medmestni prevoz z največjim številom sedežev v tej kategoriji 
in šolski avtobusi, zasnovani posebej za prevoz učencev.

Na voljo so tri vrste motorjev: dizelski, na stisnjen zemeljski plin (za manjši okoljski vpliv) in električni (z 2 ali 3 akumulatorskimi 
baterijami z visoko energijsko gostoto in super-kondenzatorji).

Izbor vozil Daily Minibus zagotavlja najboljšo zmogljivost v svoji kategoriji tudi po zaslugi inovativnega 8-stopenjskega samodejnega 
menjalnika HI-MATIC, ki je zasnovan za zagotavljanje največje možne zmogljivosti, najnižjih možnih obratovalnih stroškov, 
neprekosljivega udobja in vrhunskega menjavanja prestav.

Najbolje opremljena izvedenka z največjo dovoljeno maso 6,5 tone ima lahko do 22 sedežev in veliko prostora za prtljago: je najboljše 
vozilo serijske izdelave v tem razredu na trgu.
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NA PRVI POGLEDNOVI

NEOMEJENA VSESTRANSKOST

• Ne glede na to, kakšne naloge opravljate, boste zagotovo našli vozilo Daily ,  
 ki izpolnjuje vaše zahteve. Z največjo dovoljeno maso od 3,3 do 7 ton  
 in prostornino tovornega prostora od 7,3 do 19,6 m3 je najbolj vsestranski  
 furgon v svojem razredu 
• Prilagodite svoje vozilo Daily  s pomočjo številnih rešitev za nadgradnjo,  
 ki omogočajo opravljanje najrazličnejših nalog
• Izberite različico, ki ustreza zahtevam vaših prevozov: nezastekljeni,  
 polzastekljeni ali zastekljeni furgon

TRAJNOSTNA TEHNOLOGIJA

• Poskrbite za karseda enostavno upravljanje vozila s pomočjo tehnologije  
 nizkotlačnega povratnega vodenja izpušnih plinov (LP-EGR) brez  
 sredstva AdBlue®, ki je na voljo s še močnejšim 2,3-litrskim motorjem F1A
• Zagotovite si potrebno moč s preprosto in učinkovito tehnologijo SCR 
• Privoščite si čisti užitek v vožnji z ekskluzivnim 8-stopenjskim samodejnim  
 menjalnikom, ki je na voljo v družini vozil Daily HI-MATIC .
• Uživajte v zmogljivosti, ki je enakovredna zmogljivosti dizelskega motorja,  
 z okolju prijaznim in tiho delujočim vozilom Daily Natural Power

PRODUKTIVNO UDOBJE

• Uživajte v tihi kabini, v kateri je bila raven hrupa zmanjšana za občutne 4 decibele,  
 s čimer so se akustične lastnosti in prepoznavnost zvokov izboljšale za 8%
• Preizkusite ergonomske in lahko dostopne upravljalne elemente  
 na armaturni plošči, ki zagotavljajo varno vožnjo
• Pospravite svoje osebne stvari in delovne pripomočke v do 18 priročnih  
 odlagalnih mest
• Delajte v udobnem in profesionalnem okolju z novim usnjenim volanom,  
 modrim oblazinjenjem sedežev ter novim vzglavnikom iz tekstila in penaste gume

USTVARJALEC DOBIČKA

• Izberite svojega profesionalnega partnerja iz najbogatejše ponudbe vozil na trgu
• Prihranite do 8% goriva zahvaljujoč oljni črpalki s spremenljivo prostornino,  
 turbopolnilniku z variabilno geometrijo, sistemu EcoSwitch PRO, zmanjšani teži  
 motorja in zmanjšanemu trenju v motorju in oseh
• Še dodatno zmanjšajte porabo goriva s pomočjo sprotnih nasvetov glede vožnje  
 ekskluzivnega sistema Driving Style Evaluation
• Znižajte stroške popravila in vzdrževanja za 12% zahvaljujoč daljši življenjski dobi  
 sestavnih delov in izpopolnjenemu zavornemu sistemu
• Pokličite profesionalno servisno mrežo, kjer koli in kadar koli jo potrebujete

POVEZLJIVOST V VOZILU

• Poskrbite za svojo stalno povezanost s pomočjo edinstvene aplikacije  
 DAILY BUSINESS UP™

• Optimizirajte učinkovitost svoje vožnje s sistemom Driving Style Evaluation  
 in orodji za upravljanje učinkovitosti vozila
• Vedno poiščite najboljšo pot vožnje s 3D-profesionalnim navigacijskim sistemom.
• Karseda povečajte učinkovitost svojega voznega parka z načrtovanjem  
 in dodeljevanjem nalog prek povsem integriranega sistema FleetWork

ENKRATNA VZDRŽLJIVOST

• Računajte na dolgo življenjsko dobo pogonskega sklopa, ki jo zagotavljata zanesljiv  
 motor in menjalnik, ki vedno delujeta pri optimalnih vrtljajih
• Izberite vozilo Daily  za svojega doživljenjskega partnerja in izkoristite  
 njegovo odlično vrednost
• Prihranite do 12% pri stroških za popravilo in vzdrževanje ter pridobite  
 20-odstotno večjo razpoložljivost vozila med posameznimi servisi, saj je interval  
 vzdrževanja podaljšan na 50 000 km

NARAVNA TRPEŽNOST

• Natovorite svojega Dailya vsak dan leto za letom do njegove največje dovoljene  
 obremenitve, saj se lahko zanesete, da bo vsako nalogo učinkovito opravil 
• Opravite svoje delo hitreje in z manj vožnjami po zaslugi večje nosilnosti, ki znaša  
 do 4 tone, in največjega tovornega prostora s prostornino do 19,6 m3

NEPRIMERLJIVA ZMOGLJIVOST

• Izberite najustreznejšega poslovnega partnerja za svoje naloge,  
 ki je na voljo z 2,3- in 3-litrskim motorjem.
• Izkoristite širok izbor moči, od 116 do 205 KM, in navora, od 320 do 470 Nm 
• Izkoristite prednosti pogona na zadnja kolesa za vožnjo v optimalnih pogojih  
 pri prevažanju največje obremenitve
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ZADNJA VRATA

PROSTORNINA TOVORNEGA PROSTORA

BOČNA VRATA

A

MEDOSNA 
RAZDALJA

(mm)

B

DOLŽINA
VOZILA

(mm)

C

DOLŽINA 
TOVORNEGA 

PROSTORA (mm)

D

ŠIRINA TOVORNEGA 
PROSTORA (mm)

G   VIŠINA/PROSTORNINA TOVORNEGA 
PROSTORA

NAJVEČJA 
DOVOLJENA  
MASA (tone)H1 (1545 mm) H2 (1900 mm) H3 (2100 mm)

MIN. MAKS.

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

VIŠINA UPORABNE ODPRTINE VRAT H  H1 (mm)  I  H2 (mm) J  H3 (mm)

VIŠINA 1 450 1 800 2 000

ŠIRINA 1 530

DIMENZIJE DRSNIH BOČNIH VRAT (mm) H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm)

E
  
VIŠINA 1 440 1 800

F
  
ŠIRINA

MEDOSNA RAZDALJA 3 000 1 100

MEDOSNA RAZDALJA 3 520/4 100L 1 200

IZBOR MODELOV
IZBERITE PRAVO VOZILO DAILY ZA POTREBE SVOJE DEJAVNOSTI
Furgon Daily  ponuja največji izbor modelov v tej kategoriji vozil, saj lahko izbirate med kar 8 000 tovarniškimi različicami. Te imajo 
različne medosne razdalje, moči motorja, prostornine in notranje višine tovornega prostora ter nosilnosti, da ustrezajo najrazličnejšim 
nalogam. Furgon Daily je bil rojen zato, da izpolnjuje zahteve prevoznikov, in se od nekdaj zanaša na svoj nezmotljivi poslovni čut,  
na podlagi katerega predvideva spremembe v prevozništvu ter širi izbor modelov, da bi izpolnil vse bolj raznolike zahteve. 

Izberite ustrezne dimenzije zadnjih vrat za svojo nalogo. Za natovarjanje svojega vozila Daily  imate lahko na razpolago odprtino 
vrat z višino do kar 2 metra.

Rezultat velike izbire medosnih razdaj, višin strehe in zadnjih previsov je široka paleta prostornin tovornega prostora. Daily   
je namreč edini furgon, ki ponuja tovorni prostor s prostornino od 7,3 do edinstvenih 19,6 m3. 

H I J
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LITA PLATIŠČA
Na voljo so samo pri izvedenkah z enojnimi 
kolesi. Združujejo lep videz in funkcionalnost 
ter pripomorejo k zmanjšanju teže vozila 
za 6  kg in s tem k povečanju dovoljene 
obremenitve.

POKROVI PEST KOLES
Na voljo so samo pri izvedenkah z 
enojnimi kolesi. Pokrov pesta kolesa 
ščiti pesto in kolo pred nehotenimi 
udarci ob pločnik, prispevajo pa tudi  
k lepšemu videzu vozila.

USNJEN VOLAN
Občutite razkošje usnjenega volana na 
svojih celodnevnih potovanjih.

KAKOVOSTEN VZGLAVNIK
Nov kakovosten vzglavnik iz tekstila 
in penaste gume zagotavlja varnost in 
udobje med vožnjo.

DIGITALNI RADIO (DAB)
Izkoristite vse funkcije digitalnega radia z 
visokohitrostnim dvojnim sprejemnikom 
in glasovnim prepoznavanjem. Preberite 
ime radijske postaje in podatke o 
programu na 4-vrstičnem prikazovalniku 
ter prejemajte prometne informacije, 
vremensko napoved in novice med 
vožnjo. Povežite svoj pametni telefon prek 
povezave Bluetooth® za prostoročno 
telefoniranje in varno vožnjo.

USB-VHOD
Napolnite svoj pametni telefon ali tablični 
računalnik prek dodatnega USB-priključka 
na armaturni plošči.

ODPRT PREDAL  
Z INDUKTIVNIM POLNILCEM
Poskrbite, da bo imela vaša mobilna 
naprava vedno polno baterijo: postavite 
jo na uporabni induktivni polnilec 
poleg svojih dokumentov v predalu v 
armaturni plošči.

KLIMATSKA NAPRAVA  
Z ROČNIM ALI AVTOMATSKIM 
UPRAVLJANJEM
S pomočjo klimatske naprave vozila 
Daily  lahko ohranjate prijetno 
temperaturo v kabini in preprečite vstop 
alergenov. Izberite učinkovito ročno 
upravljanje ali pa samodejno upravljanje, 
ki optimizira uporabo kompresorja  
in zmanjša porabo energije.

PNEVMATSKO ZADNJE 
VZMETENJE
Če pri svojem delu pogosto natovarjate in 
raztovarjate, boste znali ceniti pnevmatsko 
zadnje vzmetenje, ki omogoča hiter spust 
in dvig nakladalnega praga, da ne zapravljate 
dragocenega časa.

ECOSWITCH PRO
Inteligentni sistem EcoSwitch PRO se 
aktivira brez voznikovega posredovanja, 
da zmanjša porabo goriva in emisije,  
ki jih v ozračje spušča vaš Daily . 

TEMPOMAT
Sistem omogoča shranjevanje in 
ohranjanje hitrosti vožnje, ki jo nastavi 
voznik. Primeren je zlasti za medmestne 
prevoze in vožnjo v enakomernem 
prometu. Zagotavlja udobnejšo vožnjo 
in manjšo porabo goriva.

DIODNE LUČI V TOVORNEM 
PROSTORU
Tri nove diodne luči, nameščene na levi 
in desni strani tovornega prostora ter 
nad zadnjimi vrati, zagotavljajo boljšo 
osvetlitev in manjšo porabo energije.

ELEKTROMAGNETNI 
RETARDER
Elektromagnetni retarder Telma® LVRS600 
vozilu zagotavlja zavorni moment 350 Nm 
in je povsem združljiv s sistemom ESP.  
Na voljo je tudi pri vozilih Daily HI-MATIC, 
pri katerih zadovolji do 80% potreb po 
zaviranju, s čimer zmanjša obrabo in 
segrevanje zavor ter poveča varnost. 
Omogočite ga s posebno ročico na 
armaturni plošči, upravljate pa s pritiskom 
na zavorni pedal. 

SISTEM ZA OPOZORILO NA 
NENAMERNO SPREMEMBO 
VOZNEGA PASU (LDWS)
Sistem odda jasen zvočni signal, če voznik 
zaradi utrujenosti ali nepozornostimenja 
vozni pas. Je serijsko vgrajen pri modelih 
z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t.

DIGITALNI RADIO (DAB) +  
DAILY BUSINESS UP™

Izkoristite vse funkcije digitalnega radia ter 
povežite svoj pametni telefon ali tablični 
računalnik z vozilom in ga z aplikacijo 
DAILY BUSINESS UP™ spremenite v 
svojega popolnega poslovnega partnerja.

NOSILEC ZA TABLIČNI 
RAČUNALNIK
Uporaben nosilec za tablični računalnik na 
armaturni plošči zadržuje mobilne naprave  
vseh velikosti na svojem mestu. Uporabite 
ga lahko tudi kot praktično držalo za 
dokumente.

SAMOSTOJNI GRELNIK  
WEBASTO
Hladni zagoni so preteklost 
zahvaljujoč samostojnemu grelniku 
Webasto: nastavite časovno stikalo 
za predgretje motorja in kabine  
ter vstopite v prijetno topel furgon 
Daily , ko je čas za odhod.

SEDEŽNA KLOP ZA 
SOPOTNIKA  
Z IZVLEČNO MIZICO
Uporabite praktično izvlečno mizico 
za delo na prenosnem računalniku ali 
izpolnjevanje dokumentacije.

VZMETENI SEDEŽI
Vzmeteni sedeži, ki so lahko tudi 
ogrevani, zagotavljajo dodatno udobje 
vozniku in njegovim sopotnikom. 

IVECONNECT
Upravljajte funkcije informacijskega in 
razvedrilnega sistema ter telefona in 
navigacijskega sistema vozila Daily prek 
praktičnega 7-palčnega zaslona na dotik. 
Prek povezave Bluetooth® lahko za 
prostoročno telefoniranje povežete do 
5 mobilnih telefonov, radio in telefon pa 
lahko upravljate tudi prek stikal na volanu.

OPREMA ZA DOPLAČILO
PRILAGODITE DAILY E6, DA BO USTREZAL VAŠI NALOGI
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PAKETI OPREME ZA DOPLAČILO
USTVARITE SI SVOJ NOVI DAILY E6 
Različni paketi opreme so razdeljeni v tri glavne kategorije, da boste lažje ustvarili natančno takšen model, kot ga potrebujete za 
svojo dejavnost. Izberete lahko stopnjo opremljenosti svojega vozila Daily : izberite solidno opremljen paket Business ali 
najbogatejši paket Business Exclusive. Poleg tega lahko izberete tudi paket opreme, ki ustreza potrebam vaše dejavnosti: dostava 
paketov ali Trgovina na malo. Vozilo lahko nato še dodatno prilagodite z izbiro in kombiniranjem razpoložljivih paketov glede na 
funkcionalnosti, ki jih potrebujete. Tako se na primer lahko odločite za paket Zimski, Tech ali Eko. Vse, kar morate storiti, je,  
da izberete ustrezne pakete opreme iz teh treh kategorij, in si tako ustvarite svoj Daily , ki bo natanko ustrezal vašim potrebam.

FUNKCIONALNI 
PAKETI OPREME*

EKO

• Start&Stop 
• Akumulator 105 Ah / 850 A
• Alternator 180 A (12 V)
• EcoSwitch PRO

VARNOST

• Centralno daljinsko zaklepanje  
z alarmom

• Nastavljiv omejevalec hitrosti
• Imobilizer

PAKETI OPREME ZA POSEBNE DEJAVNOSTI

DOSTAVA

• Odpiranje zadnjih vrata za 270 stopinj
• Tretja stop luč z dodatno lučjo
• Komplet za kadilce

TRGOVINA NA MALO

• Lesena obloga tovornega prostora
• Pregrada z oknom
• Komplet za kadilce
• Tretja stop luč z dodatno lučjo

STOPNJE OPREMLJENOSTI DAILY E6

DAILY E6

• ESP
• DPF
• Dvojna klop za sovoznika
• Centralno zaklep. z daljincem
• El. dvig oken
• Predpriprava za radio
• Alternator 150 A
• Obloga zadnje stene kabine

DAILY E6 BUSINESS

• Tempomat
• Meglenke
• Dodatna polica iznad vetrobranskega stekla
• Kompresor za klimo
• Ročna klima
• Sovoznikova klop s 3-točkovnimi var. pasovi

DAILY E6 BUSINESS EXCLUSIVE

• Avtomatska klima
• Okrasni pokrovi
• Bluetooth® radio
• USB polnilec
• Kompresor za klimo
• Dvojna sovozniška klop
• Dodatna polica iznad vetrobranskega 

stekla
• Tipke na volanskem obroču
• Tempomat
• Meglenke

UDOBNOST

• Pomožna držala za vstop v kabino
• Volanski obroč v usnju
• Tretji ključ z daljinskim upravljanjem
• Oblazinjeni nasloni za glavo
• Sovoznikova klop z zložljivo mizico

ZIMSKI

• Ogrevano vetrobransko steklo
• Grelec kabine in motorja

TECH

• DAB & Aplikacija
• Oblazinjeni nasloni za glavo
• Tipke na volanskem obroču
• USB polnilec
• Volanski obroč v usnju
• Nosilec za tablico
• Armaturna plošča z dodatnimi 

kazalniki

PAKET ZA VLEKO

• Digitalni tahograf
• 13 DIN priključek
• Vlečna kljuka

VARNOST

• Varnostna blazina za voznika
• USB polnilec
• Tipke na volanskem obroču
• Sovoznikova klop z zložljivo mizico
• Bluetooth® radio

* Funkcionalni paketi so na voljo pri vozilih Daily  in Daily HI-MATIC .

IZVEDENKE VOZILA DAILY HI-MATIC E6

DAILY HI-MATIC E6  
URBAN

DAILY HI-MATIC  URBAN je popoln za vse, 
ki se dnevno srečujejo z mestnim prometom,  
saj zagotavlja največjo možno odzivnost in 
udobje zahvaljujoč samoprilagodljivi strategiji 
prestavljanja, ki prilagaja logiko menjavanja 
prestav, tako da izbira med 20  različnimi 
programi.

• Rezervno kolo
• Zunanji nosilec kolesa
• Brez pribora za krpanje gum
• Kompresor za klimo
• Ročna klima
• Senzor za vzvratno vožnjo
• Sovoznikova klop s 3-točkovnimi var. pasovi
• Odpiranje zadnjih vrata za 270 stopinj
• USB polnilec

DAILY HI-MATIC E6  
REGIONAL

DAILY HI-MATIC  REGIONAL bo idealen 
partner za vse, ki potrebujejo kar najbolj 
prilagodljivo vozilo, ki lahko zagotavlja izjemno 
nizko porabo goriva v načinu ECO in 
zmogljivost v načinu POWER, hkrati pa tudi 
kar največji užitek v vožnji.

• Rezervno kolo (3,5 t)
• Zunanji nosilec kolesa (3,5 t)
• Brez pribora za krpanje gum
• Kompresor za klimo
• Ročna klima
• Vzmeten sedež voznika
• Naslon za roko
• Sovoznikova klop s 3-točkovnimi var. pasovi
• USB polnilec
• Odpiranje zadnjih vrata za 270 stopinj
• Meglenke

DAILY HI-MATIC E6  
INTERNATIONAL

Za vožnje na dolge razdalje je najprimernejši 
DAILY HI-MATIC  INTERNATIONAL, ki 
ima vrhunske zmogljivosti in ga odlikujeta 
izjemna zanesljivost in udobje med vožnjo. 
Dolgo prestavno razmerje Overdrive in 
pretvornik navora z dušilcem vzvojnega 
nihanja turbine zagotavljata izjemno učinkovito 
porabo goriva.

• Kompresor za klimo
• Vzmeten sedež voznika
• Naslon za roko
• Sovoznikova klop s 3-točkovnimi var. pasovi
• USB polnilec
• Meglenke
• Tempomat
• Odpiranje zadnjih vrata za 270 stopinj
• Avtomatska klima

USTVARITE SI SVOJ NOVI DAILY.
Če ste se odločili za vrhunsko udobje vozila Daily HI-MATIC , lahko ustvarite svoj model z izbiro izvedenke, ki najbolj ustreza 
vaši dejavnosti: 
Daily HI-MATIC E6 URBAN, Daily HI-MATIC E6 REGIONAL ali Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL. Svoje vozilo  
Daily HI-MATIC  lahko dodatno prilagodite z izbiro in kombiniranjem funkcionalnih paketov opreme.
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BARVE
IZBERITE BARVO SVOJEGA VOZILA DAILY
Izbirate lahko med več sto navadnimi in kovinskimi barvami, da vozilo uskladite z barvami svojega podjetja, drugimi vozili v voznem parku  
ali preprosto s svojim okusom. Prikazanih je le nekaj od številnih razpoložljivih barv, v katere lahko odenete svoje vozilo Daily .

Sedežne prevleke in preproge

DODATNA OPREMA
ZA ŠE PRIJETNEJŠO IZKUŠNJO Z VOZILOM DAILY E6
Prilagodite Daily  po svojem okusu s pomočjo širokega izbora visokokakovostne dodatne opreme za izboljšanje videza vozila, 
povečanje njegovega udobja in varnosti ali obogatitev njegove tehnološke opreme in opreme za povezljivost.

OPREMA ZA POTREBE VAŠE DEJAVNOSTI
Zaščitite tovorni prostor svojega vozila Daily  s po meri 
izdelanimi stranskimi in talnimi oblogami, ki so odporne 
proti vlagi, kemikalijam in odrgninam. Na voljo vam je tudi 
širok izbor strešnih prtljažnikov, izdelanih iz lahkega in proti 
koroziji odpornega aluminija, ki jih je preprosto namestiti. 
Dopolnite strešni prtljažnik s cevnim nosilcem, nosilci za 
signalne luči in pohodno ploščadjo za največjo možno 
vsestransko uporabnost vozila.

VISOKA TEHNOLOGIJA V VOZILU
Opremite svoj mobilni delovni prostor z najsodobnejšimi  
sistemi in tehnologijo. Multimedijski sistem „Full Vision“ 
vsebuje navigacijski sistem in kamero za vzvratno vožnjo, s 
čimer zagotavlja celovito rešitev, ki združuje predvajanje 
večpredstavnostnih vsebin, navigacijo in varnost pri 
vzvratni vožnji. Sistem Smart Driving Auxiliary System 
vključuje GPS navigacijski sistem in digitalni videorekorder 
z visokoločljivostno kamero za snemanje v primeru trka. 
Če želite biti vedno povezani, se odločite za brezžični 
usmerjevalnik 3G, ki podpira do 10 brezžičnih naprav, ki so 
istočasno povezane s spletom.

SKRB ZA VARNOST
Izbirate lahko med bogato dodatno opremo za povečanje 
varnosti med vožnjo: sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah, 
da bodo pnevmatike vedno napolnjene s pravim tlakom za 
čim manjšo porabo goriva, ali parkirni senzorji za preprosto 
manevriranje. Sprednja cevna zaščita s certifikatom EU 
ščiti prednji del vozila, hkrati pa izboljšuje aktivno in pasivno 
zaščito vozila in pešcev. Poskrbite za varnost vozila in 
tovornega prostora s protivlomnimi ključavnicami z zaščito 
proti vrtanju ter sistemom za elektronsko in mehansko  
blokado motorja.

PRIJETNEJŠA VOŽNJA
Izberite najustreznejše sedežne prevleke in preproge za 
svojo dejavnost. Privoščite si kavni aparat Lavazza, da 
boste imeli topel in dišeč napitek vedno pri roki. Furgon 
Daily  vam ponuja vse, kar potrebujete, da bo vaša 
vožnja kar najbolj udobna.

Celoten izbor dodatne opreme si lahko ogledate 
tudi v katalogu dodatne opreme in v spletnem 
katalogu na spletni strani:  

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

Brezplačno si jo prenesite iz trgovine  
App Store za ekskluzivni dostop do 
dodatnih slik, informacij in videoposnetkov.

Odkrijte celotno ponudbo dodatne 
opreme z brezplačno aplikacijo  
„Iveco Accessories“.

Obloge tovornega prostora Strešni prtljažnik

Multimedijski sistem „Full Vision“ Sistem Smart Driving Auxiliary System

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah Cevna zaščita

Aparat za kavo Lavazza

NAVADNE BARVE

KOVINSKE BARVE

52434 - ZELENA ECO52481 - MODRA BOREAL

50127 - SIVA ULM

50124 - RDEČA METALLIC 52205 - SIVA BRILLIANT

52358 - SIVA STONE

52490 - Modra INSTINCT

50115 - SIVA MAGIRUS

50051 - SVETLO MODRA

50135 - BELA BUSINESS 

50126 - RDEČA MARANELLO

50120 - MODRA PEGASO

50162 - SIVA PROFESSIONAL

52170 - RUMENA SUN

50105 - BELA Polar

52028 - ORANŽNA ADVENTURE

52062 - ČRNA BACK TO BLACK

52360 - ČRNA ALL BLACK
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ORIGINALNI DELI IVECO bodo poskrbeli, da bo vaš Daily 
dolga leta deloval zanesljivo in stroškovno učinkovito. V bogati 
ponudbi so novi in tovarniško obnovljeni nadomestni deli, 
kompleti za servisiranje in telematske rešitve. IVECO upravlja  
mrežo 8  skladišč nadomestnih delov in uporablja napredne 
tehnologije, da zagotovi dostavo delov 24  ur na dan vse dni  
v tednu po vsej Evropi.

TRGOVINA Z REKLAMNIMI IZDELKI IVECO
Izbirate lahko iz široke ponudbe oblačil za delo in prosti čas, 
pisarniškega materiala in reklamnih izdelkov IVECO, ki jih 
dobite pri najbližjem trgovcu ali v IVECO-vi spletni trgovini na 
naslovu www.ivecostore.com. 

POMOČ NON-STOP IVECO je služba za pomoč na cesti, 
ki je dosegljiva 24 ur na dan vse dni v tednu, da sta vaš Daily  
in vaša dejavnost vedno v teku.

IVECO NON-STOP je originalna IVECO-va aplikacija za pametne telefone, s pomočjo katere lahko v primeru 
okvare vozila stopite v stik z IVECO-m. Vse, kar morate storiti, je, da vnesete podatke svojega vozila (identifikacijsko 
številko vozila (VIN) in registrsko številko) in pritisnete na gumb, s čimer pošljete zahtevo za pomoč v službo za 
pomoč kupcem IVECO. Vašo zahtevo bomo takoj obravnavali. Stopili bomo v stik z najbližjo servisno delavnico in 
spremljali potek popravila. Prek aplikacije lahko tudi spremljate potek popravila vašega vozila.

IVECO je blagovna znamka CNH Industrial, vodilne družbe v sektorju investicijskega blaga, ki prek različnih podjetij snuje, proizvaja in prodaja kmetijsko 
in gradbeno opremo, tovorna in gospodarska vozila, avtobuse in specialna vozila ter široko paleto pogonskih sklopov. Poleg tega distribuira visoko 
zmogljive originalne nadomestne dele vseh blagovnih znamk družbe CNH Industrial.

RAZŠIRJENI POGONSKI SKLOP

• Sestavni deli, ki niso vključeni  
 v element pogonskega sklopa,  
 npr. električni sistem, vbrizgavanje

STORITVE ZA KUPCE
ODKRIJTE POPOLNO PONUDBO PROFESIONALNIH  
STORITEV V KORIST VAŠE DEJAVNOSTI

IZBERITE PAKET SERVISIRANJA, KI NAJBOLJ USTREZA VAŠEMU PODJETJU
Daily  si prizadeva za neprekinjen potek dejavnosti vašega podjetja in vam na uslugo podaljšuje svoje intervale vzdrževanja. 
Zavedamo se, da so vaše potrebe odvisne od dejavnosti in nalog, ki jih opravljate.

Zato IVECO ponuja pakete storitev, t.i. prilagodljive elemente: to vam omogoča, da izberete kombinacijo storitev načrtovanega 
vzdrževanja in podaljšane garancije, ki najbolj ustreza vaši dejavnosti. Svoj paket storitev lahko prilagodite še z razpoložljivimi elementi 
dodatnega kritja.

POGODBE ZA NAČRTOVANO VZDRŽEVANJE PODALJŠANA GARANCIJA

IZKLJUČITVE ELEMENTOV

Za izključitve glejte pogodbeno 
dokumentacijo za vaš trg.

Glavne „elemente“, ki sestavljajo ponudbo (Vzdrževanje, Pogonski sklop, Razširjeni pogonski sklop, Obraba), lahko združite in tako 
ustvarite pogodbo po meri svojega podjetja. V nadaljevanju so predstavljene možne kombinacije:

 

VZDRŽEVANJE
POGONSKI 

SKLOP

RAZŠIRJENI 
POGONSKI 

SKLOP
OBRABA

POGONSKI 
SKLOP

RAZŠIRJENI 
POGONSKI 

SKLOP

OBRABA

• Sklopka
• Zavorne ploščice
• Zavorni koluti
• Zavorni bobni
• Zavorne obloge za bobnaste zavore

VZDRŽEVANJE

• Vzdrževanje
• Mazanje
• Menjava olja in tekočin glede  
 na knjižico popravil in  
 vzdrževanja

POGONSKI SKLOP

• Motor
• Vbrizgavanje goriva
• Menjalnik 
• Popravila pogonske gredi in osi

IVECO CAPITAL je IVECO-va služba za finančne storitve,  
ki ponuja celovit izbor storitev za financiranje, lizing in najem 
gospodarskih vozil ter s tem povezanih pomožnih storitev.  
V paket je mogoče vključiti podaljšano garancijo, storitve 
popravila in vzdrževanja ter različne vrste zavarovanj.

Vse finančne pakete je mogoče prilagoditi potrebam kupcev. 
Uporabljajo se za vse vrste vozil, tj. nova in rabljena ter za 
predelana vozila.

IVECO CAPITAL kupcem ponuja profesionalne svetovalne 
storitve, da izberejo finančni produkt, ki najbolj ustreza finančnim 
in davčnim zahtevam njihovega podjetja. 

Za več informacij se obrnite na najbližjega trgovca IVECO.
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