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IVECO, hafta sonu  V Weekend Motoring Etkinliğine katılırken Daily Hi-Matic ile 
çok sayıda test sürüşü yapıldı 
 
 
İstanbul, 4 Ekim 2019  
 
 

IVECO, INTERCITY İstanbul Park'ın 27-29 Eylül tarihlerinde Formula 1 alanında düzenlediği V 

Weekend Motoring etkinliğinin ikincisine katıldı. Etkinliğe 70den fazla otomotiv firması katılarak 

çok sayıda yeni otomobil, ticari araç ve motosiklet ziyaretçiler ile buluştu. 

 

IVECO  bu etkinliğe Daily Hi-Matic, Daily 4x4, Daily panel van ve Stralis çekici modelleri ile 

katıldı. IVECO standını ziyaret edenler 8 ileri otomatik şanzımana sahip Daily Hi Matic ile araç 

test alanında test yapma imkanı buldular. 

 

Trafikde sinyal verme, yaya geçitlerinde yayalara yol verme, ağır taşıtların yolun sağından 

gitmesi  gibi basit ancak çoğu zaman uygulanmayan temel trafik kurallarının hatırladıldığı 

boyama kitapları ve kalemler sorulan soruları bilen çocuklara ya da velilerine hediye edildi. 

 

IVECO Türkiye genel müdür yardımcısı Tansu Giz şunları söyledi:” Bu etkinliğe katılmaktan son 

derece memnunuz, burda çok renkli bir ortam var ayrıca Daily Hi Matic test aracına gösterilen 

ilgiden de son derece memnunuz.” 

 

 

 

	Iveco 
Iveco, CNH Endüstriyel N.V.’nin bir markası olarak New York Borsası’nda (NYSE: CNHI) ve Borsa Italiana Mercato 

Telematico Azionario’da (MI: CNHI) Yatırım Ürünleri konusunda dünya liderlerinden biridir. Iveco, geniş bir yelpazede 

hafif, orta ve ağır ticarî araçlar, off-road kamyonlar ve off-road gibi görevler için araçlar tasarlar, üretir ve satışını 

gerçekleştirir. 

 

Markanın geniş ürün yelpazesi, 3-7 tonluk araç segmentinde Daily, 6-19 ton segmentinde Eurocargo, 16 ton üzerinde 

ise Trakker (off-road görevler için) ve Stralis’ten oluşur. Ek olarak Iveco’nun Astra markası maden ve inşaat sahaları için 

sabit ve belden kırmalı damperli kamyonlar ve özel araçlar üretir. 

 

Iveco’da küresel olarak yaklaşık 21 bin kişi çalışmaktadır. Şirket, Avrupa, Asya, Afrika, Okyanusya ve Latin Amerika’da 

yer alan 7 ülkede son teknoloji ile üretim gerçekleştirmektedir. 160’tan fazla ülkede 4,200 satış ve servis noktasıyla 

Iveco, araçlarına sunduğu teknik desteği garanti eder. 

 

Iveco hakkında daha fazla bilgi için: www.iveco.com   

CNH Endüstriyel hakkında daha fazla bilgi için: www.cnhindustrial.com  


