
 
 

 

 

 

 
Yeni MyIVECO uygulaması, araç sahipleri ve sürücüler için yeni 
hizmetler sunuyor   
 
 
 
Yeni MyIVECO uygulaması kapsamlı ürün bilgileri, haberler ve kampanyalarla IVECO dünyasını 
müşterilerine sunuyor . “Bayi Bulun” ve “Servis Rezervasyonu Yapın” gibi hizmetlere erişim sağlıyor. 
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IVECO, geliştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunmak için modern ve kullanımı kolay bir tasarıma sahip 
yeni MyIVECO’yu tanıtıyor. Sürücüler ve araç sahipleri için ana sayfasından yeni hizmetlere anında 
erişim sunan uygulama, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda yeniden özelleştirildi.  
 
İ lgi l i  hizmetler i le IVECO’ya doğrudan i letişim sağlayacak 
Nerede olurlarsa olsunlar müşterilerin en yakın IVECO yetkili satıcısı veya servis noktasını 
bulmalarını sağlayacak “Bayi Bul” özelliği, sürücüleri oldukça memnun edecek. MyIVECO 
uygulamasında bir hesap oluşturarak tercih ettikleri yetkili serviste kolayca “Servis Rezervasyonu” 
yapabilecekler.  
 
IVECO dünyası müşteri lerin el lerinin altında 
Kapsamlı içeriği ile IVECO dünyası her zaman ve her yerde müşterilerin ellerinin altında . Uygulama 
ile müşteriler markanın katılacağı etkinlik ve fuarlarla ilgili en son haberlere ulaşabiliyor. Ayrıca 
uygulama ürün ve hizmetler ile ilgili kapsamlı bilgiler sağlıyor: Kullanıcılar ürün kataloğu bölümünden 
tüm IVECO ürünlerini keşfedebilir, videoları ve resimleri görüntüleyebilir ve tüm araç broşürlerini 
indirebilirler. “Son Görüntülenen” özelliği, önceki girişlerde erişilen bilgilerin kolayca yeniden ziyaret 
edilmesini sağlar.  
 
IVECO APAC Başkan Yardımcısı Federico Bullo: “MyIVECO, IVECO araç sahipleri ve sürücüleri için 
ideal bir uygulamadır. Bu uygulamayla en son haber ve kampanyalarımıza erişimin yanı sıra 
ihtiyaçları olan yetkili satıcı ve servis ile iletişime geçebilir, araçlarının bakımını yönetebilirler. Daha 
da önemlisi, MyIVECO müşterilerimizin değişen gereksinimlerinin gelişimi için tasarlanan dinamik bir 
araçtır. Zaman içersinde yeni hizmetler eklemeyi planlıyoruz.” 
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IVECO New York Borsası'nda (NYSE: CNHI) ve İtalyan Borsası'nın Mercato Telematico Azionario'sunda (MI: CNHI) 
kayıtlı ve Sermaye Mallarında bir dünya lideri olan CNH Industrial N.V.'nin markasıdır. IVECO, geniş bir hafif, orta ve 
ağır iş tipi ticari araç, arazi kamyonu ve arazi görevleri gibi uygulamalara yönelik araç yelpazesini tasarlar, üretir ve 
pazarlar. 
Markanın geniş ürün yelpazesine, 3-7 ton araç ağırlığı sınıfına dahil DAILY, 6-19 ton sınıfından Eurocargo, ikisi de 16 
tondan fazla olan Trakker (arazi görevleri için hizmete sunulan) ve Stralis dahildir. Ayrıca IVECO Astra, şahsi araçların 
yanı sıra arazi kamyonları, sert ve mafsallı damperli kamyonlar da üretmektedir. 
IVECO dünya genelinde yaklaşık 21.000 kişiyi istihdam etmektedir. Avrupa, Asya, Afrika, Okyanusya ve Latin 
Amerika'daki 7 ülkede yer alan ve en gelişmiş teknolojilere sahip araçları ürettiği üretim tesislerini yönetmektedir. 160 
ülkedeki 4.200 satış ve servis merkezi bir IVECO aracın çalıştığı her yerde teknik desteği garanti eder. 
 
IVECO hakkında daha fazla bilgi için: www.IVECO.com 
CNH Industrial hakkında daha fazla bilgi için: www.cnhindustrial.com 
 
 
Daha fazla i letişim bilgisi için: 
IVECO Basın Ofisi – Asya Pasif ik Bölgesi  
roberto.agostini@iveco.com   
Tel. +41 91 98 53 898 
elena.mascarello@iveco.com 
Tel. +39 011 0071350 
 


