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IVECO ponuja celovito rešitev za transport, ki obsega vozilo in storitve ter omogoča večjo 
stopnjo prilagoditev po meri vaših potreb kot kdaj koli prej.

Naše nove IVECO ON SOLUTIONS obsegajo celovit paket storitev, prilagojenih vašemu 
vozilu in vaši dejavnosti. Lahko se zanesete na nove storitve za povezljivost, najboljše 
vzdrževanje, kakovostne dele in usposobljene strokovnjake, ki so vam pripravljeni pomagati, 
kadar koli in kjer koli jih potrebujete. In vi se lahko mirno osredinite na svojo dejavnost.

»IVECO ON« 4
Prednost za naše stranke 6
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IVECO JE ZAVEZAN K OHRANJANJU  
VREDNOSTI, UČINKOVITOSTI  
IN PRODUKTIVNOSTI VAŠEGA VOZILA.

VAŠA POSLOVNA 
DEJAVNOST  
NIKOLI NE MIRUJE



ki ga je ustvaril IVECO, da vam pomaga narediti vaše 
podjetje bolj konkurenčno, donosno, trajnostno in 
lažje za upravljanje. 

Ponuja prilagodljivo ponudbo, ki jo lahko prilagodite 
vašim poslovnim zahtevam in nalogam: od povezanih 
storitev za povečanje potenciala vašega vozila do 
celotnega nabora prilagojenih poprodajnih rešitev, ki 
vam bodo na voljo v vsakem trenutku na vaši poti! 

IVECO ON JE NOV SVET  
INTEGRIRANIH STORITEV  
IN TRANSPORTNIH REŠITEV 
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PREDNOST  
ZA NAŠE STRANKE • UPRAVLJANJE VOZNEGA PARKA

• IVECO SPLET »API«

• SPREMLJANJE VOZILA  
IN POMOČ NA DALJAVO

• 24H POMOČ

• PAMETNO POROČILO
• POROČILO O VARNI VOŽNJI
• »IVECO ON« PORTAL ZA STRANKO

• ELEMENTI
• PLAČILO PO UPORABI

• ORIGINALNI DELI
• NEXPRO DELI
• TOVARNIŠKO OBNOVLJENI DELI
• DODATNA OPREMA

IVECO JE “ON” NA VAŠI STRANI IN PRINAŠA RESNIČNE KORISTI ZA VAŠE 
PODJETJE S PREDNOSTMI PONUDBE STORITVE, KI STE JO IZBRALI:

FLEET za upravljanje vaše flote s spremljanjem porabe goriva, voznikov vozil, pa tudi 
načrtovanjem njihovih nalog, optimizacijo poti in pošiljanje naročil.  

UPTIME, da bo vaše vozilo vedno na poti, predvideva in se izogiba nepričakovanim 
okvaram. Naša pomoč na cesti bo vedno na voljo. 

CARE  za mirnost, saj bomo poskrbeli za vas, vašega voznika in vaša vozila na poti. Zaradi 
posebnega spremljanja vozil se boste lahko brez skrbi popolnoma osredotočili na svoje delo. 

VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA za posebno pomoč, če izberete med našimi ponudbami 
prilagojene pogodbe o servisu. 

NADOMESTNI DELI za dokončanje ponudbe IVECO ON z izbiro originalnih delov 
IVECO in dodatki.

STORITVE IN REŠITVE,  
NA KATERE LAHKO  
VEDNO RAČUNATE.



Manj zaustavljanj s proaktivno diagnostiko. 
Večja učinkovitost z nadzorom stanja  
vozila in ocenjevanjem vozniškega sloga.

NAPREDNA  
POVEZLJ IVOST 
IN STORITVE
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Najnaprednejša povezljivost v Dailyju vam prinaša popoln nadzor nad vozilom, učinkovito 
upravljanje brez napora, največjo razpoložljivost vozila, učinkovitejšo porabo goriva in ugodne 
skupne stroške lastništva (TCO).
Ocenjevanje sloga vožnje (DSE) v vozilih IVECO vam omogoča spremljanje glavnih 
parametrov vozila in voznika ter do 10-odstotno zmanjšanje stroškov vzdrževanja.
Odkrijte svet novih storitev, ki so vključene z ohišjem za povezljivost Dailyja.
Izbirate lahko med dvema paketoma povezljivosti, ki vam pomagata PRIHRANITI DENAR, 
IZBOLJŠATI UČINKOVITOST in POENOSTAVITI DELO.

POIZVEJTE VEČ O KOMERCIALNIH PAKETIH, KI SO VAM NA VOLJO V STORITVAH. 
PRIKAZOVALNIK VAM BO POMAGAL RAZUMETI, KATERE UGODNOSTI DOBITE Z 
IZBRANO STORITVIJO.

11

NOV SVET  
POVEZLJIVOSTI

Prvi izbirni paket s standardno vključenim ohišjem za povezljivost Dailyja vas v povezavi z 
naslednjimi orodji obvešča o vašem vozilu in voznikovem slogu vožnje:

• PAMETNO POROČILO
• POROČILO O VARNI VOŽNJI
• »IVECO ON« PORTAL ZA STRANKO
• NADZOR VOZILA IN POMOČ NA DALJAVO

P A M E T N I  P A K E T
Poleg informacij o vozilu lahko v Paket za vozne parke dodajate modularne in vgrajene 
storitve, ki vam poenostavijo delo pri upravljanju voznega parka in še izboljšajo nadzor 
nad vašimi vozili.

Lahko izbirate med modularnimi opcijami, ki jih želite dodati v vaš paket:

• UPRAVLJANJE VOZNEGA PARKA
• SPLETNA APLIKACIJA IVECO
• PLAČILO PO UPORABI

P R E M I U M  P A K E T
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OBSEŽEN NADZOR VOZILA NA PODLAGI INFORMACIJ,  
KI JIH PRIDOBIVAJO IZBRANA ORODJA.  

PAMETNO POROČILO

IVECO ON Customer Portal samodejno pošilja upravitelju voznega parka mesečna poročila, 
ki vključujejo:
• podatke o parametrih porabe in vedenju voznikov, ki se pridobivajo s pomočjo algoritma DSE;
• spremljanje profila posamezne vožnje;
• nasvete za izboljšanje sloga vožnje z namenom optimiziranja porabe goriva in vozila.

Prejemate lahko rezultate za celoten vozni park pa tudi za posamezna vozila, kar vam pomaga 
povečati učinkovitost in zmanjšati porabo goriva.

P A M E T N I  P A K E T

POROČILO O VARNI VOŽNJI

Skupaj s pametnim poročilom boste prejeli novo poročilo, ki vam omogoča sledenje varnosti 
med vožnjo vozilo. Poročilo o varni vožnji je izdelano izključno za vas in je brezplačno. 
Zahvaljujoč oceni sloga vožnje vam bomo podali parametre, ki vam bodo pomagali biti 
previdnejši in varnejši pri nadaljni vožnji.
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»IVECO ON« PORTAL ZA STRANKO  
(VKLJUČENA SPLETNA APLIKACIJA) 

Skupaj s pametnim poročilom boste prejeli to novo poročilo, ki vam omogoča merjenje varnosti 
na krovu. Na spletnem IVECO ON Customer Portal lahko stranke spremljajo porabo goriva in 
voznikov slog vožnje ter tako izboljšajo učinkovitost voznega parka. 
Stranke lahko koristno uporabijo podatke, ki jih omogočajo številne funkcije, kot so:
• dinamični nadzor;
• pretekli podatki za primerjalne analize;  
• podatki o vozilu/vozniku, ki jih je mogoče prenesti;
• nadzorna plošča za spremljanje porabe goriva voznega parka;
• zemljevid s prevoženo potjo posameznega vozila.
V razdelku Trg si oglejte, katere storitve so vam na voljo.

APLIKACIJA IVECO ON

Ta aplikacija, ki je na voljo za prenos v trgovinah Google Play in App Store, upravitelja 
voznega parka in voznike seznanja z nadaljnjimi informacijami, kot npr.:
• rezultat DSE in primerjava;
• trend porabe goriva in primerjava;
• izpusti CO2;
• trend povprečne prevožene razdalje.

NADZOR VOZILA IN POMOČ NA DALJAVO

IVECOVA povezljivost vam pomaga 
proaktivno optimizirati razpoložljivost vozila in 
produktivnost s Storitvijo pomoči na daljavo, ki 
vključuje diagnostiko na daljavo, telestoritve in 
brezžične posodobitve programske opreme. 
Nadzor vozila na daljavo prispeva k temu, da je 
vaše vozilo čim več časa dejavno na cesti. Če se 
v vašem vozilu prikaže opozorilo o napaki na 
določeni komponenti, naši operaterji prejmejo 
obvestilo s kodo napake in vas pokličejo 
ter vam odvisno od težave svetujejo obisk 
servisne delavnice in vas obvestijo o potrebnem 
popravilu.
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S povezljivostjo, ki omogoča obveščanje o napakah, 
IVECO spremlja vaše vozilo in lahko predvideva 
morebitne nenačrtovane postanke.

Sedež družbe IVECO, TORINO

NADZOR  
CONTROL ROOM



18 19

OBVLADUJITE SVOJO FLOTO NA ENOSTAVEN NAČIN Z NAŠIMI 
MODULARNIMI IN INTEGRIRANIMI STORITVAMI, S TEM DA IMATE 
SVOJE VOZILO VEDNO POD KONTROLO.

UPRAVLJANJE VOZNEGA PARKA

Kupite lahko dodatne modularne storitve za preprosto in učinkovito upravljanje svojega voznega 
parka. Te vam lahko pomagajo pri nadzoru porabe goriva in voznikov vaših vozil ter pri načrtovanju 
njihovih nalog, optimizaciji poti in odpremi naročil.

Načrtujte vožnje učinkoviteje; optimizirajte poti svojih voznikov.
Na voljo le pri vozilih modelskega leta 2019.

P R E M I U M  P A K E T

SPLETNA APLIKACIJA IVECO  
(PROGRAMSKI VMESNIK ZA APLIKACIJO)

Ta storitev je namenjena strankam, ki želijo ustvariti lastne nadzorne plošče in poročila 
na podlagi uradnih podatkov o vozilih IVECO. Omogoča fleksibilno integracijo podatkov v 
strankine lastne sisteme, pri čemer je podatke, ki jih ustvari IVECO, z enim samim orodjem 
mogoče upravljati skupaj s podatki vozil drugih znamk. 

Microsoft dnevno shranjuje podatke vozil IVECO v realnem času v oblaku, ki zbira podatke za 
vsako stranko, nato pa jih združuje, tako da so na voljo v sistemih strank. Poleg podatkov, ki so v 
okviru skupne rabe že vsebovani v Pametnem poročilu (stanje vozila, DSE, GPS …), so vam na 
voljo tudi podatki o prostem teku, na podlagi katerih lahko zmanjšate nepotrebno porabo goriva. 
Izberete lahko eno ali vse izmed spodaj navedenih funkcij:
• Uporaba geoograd    • DSE    • Podatki o vozilu

PLAČILO PO UPORABI

IVECO telematična tehnologija Iveco vam omogoča optimizacijo stroškov. Pogodbo M&R 
plačate pri naročnini glede na vaše dejansko prevožene kilometre in storitve, ki ste jih jih 
uporabljali ter prejeli povračilo tistih, ki jih niste. Torej plačate samo dejansko uporabo. 
Preizkusite novo kalkulacijo M&R PLAČILO PO UPORABI, ki prihaja v paketih 2XL in 3XL!

VSEBINA/
PAKETI

FLEET 
ESSENTIAL 

FLEET 
ESSENTIAL 

TACHO
FLEET 

ENHANCED

DOLOČANJE POLOŽAJA IN 
UPORABA GEOOGRAD

KARTICE PORABE GORIVA
IN REZULTATOV

STANJE VOZILA

VOZNIKOV DELOVNI ČAS _
PODATKI PREK SPLETNIH 

STORITEV
_ _

OPC. DODATEK WORKFORCE*

*DODATEK WORKFORCE

• Mobilna aplikacija za naročila
• Mobilna aplikacija za obrazce
• Dvosmerno obveščanje

• Kartica rezultata produktivnosti
• Poročilo s primerjavo načrtova-

nega in izvršenega naročila

• Spremljanje naročila
• Ročna odprema naročila
• Administrativni obrazci

KORISTI ZA UPRAVLJANJE VOZNEGA PARKA
• Izboljšan nadzor nad vozili  

z inteligentnim določanjem položaja
• Izboljšana administracija voznih parkov  

z vpogledom v voznikov delavnik (čas na 
lokaciji, raven goriva in napolnjenost 
akumulatorja)

• Nadzor z beleženjem voznikovih 
dejavnosti (npr. počitek in ure vožnje)  

in prenos daljinskega tahografa
• Dvosmerno obveščanje
• Prejemajte napredna poročila, spremljajte 

celoten vozni park in posamezne voznike
• Povežite svojo ekipo
• Prejemajte strokovne nasvete  

za izboljšanje učinkovitosti svojega 
voznega parka in varnosti voznikov
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IVECO je zavezan k ohranjanju vrednosti, 
učinkovitosti in produktivnosti vašega vozila.

SERVIS IVECO
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STOPITE V STIK Z NAJBLIŽJIM TRGOVCEM IN IZBERITE POPOLNO POGODBO, 
PRILAGOJENO SVOJI DEJAVNOSTI, S POSEBNIMI PONUDBAMI ZA POVEZLJIVOST.

POGODBE  ZA NAČRTOVANO VZDRŽEVANJE & POPRAVILA (M&R)

VZDRŽEVA-NJE
POGONSKI  

SKLOP
DODATNO ZA

POGONSKI SKLOP
OBRABA

  Preizkusite M&R PLAČILO PO UPORABI STORITVE, zahvaljujoč opciji POVEZLJIVOST  
boste plačali samo za dejansko uporabo vozila!

V SPODNJI PREGLEDNICI SO PRIKAZANE VSE MOGOČE KOMBINACIJE:

- Vzdrževanje
- Mazanje
- Menjave olja in tekočin  

skladno s priročnikom  
za vzdrževanje in popravila

VZDRŽEVANJE

- Komponente, ki niso  
krite že z elementom pogonskega  
sklopa, npr. električni sistem

DODATNO ZA  
POGONSKI SKLOP

- Motor
- Vbrizgavanje goriva
- Menjalnik 
- Popravila pogonske  

gredi in prem

POGONSKI SKLOP

- Sklopka
- Zavorne ploščice
- Zavorni koluti
- Zavorni bobni
- Zavorne obloge pri bobnastih zavorah

OBRABA

Izberite pogodbo o načrtovanem vzdrževanju in podaljšano garancijo, tako da združite 
glavne »elemente« ponudbe (Vzdrževanje, Pogonski sklop, Dodatno za pogonski sklop, 
Obraba), ki najbolje ustreza vaši dejavnosti.

PO MERI PRILAGOJEN SERVIS
ELEMENTS je specializirana, kakovostna storitev, katere 
namen je zagotoviti dolgo življenjsko dobo vsakega vozila 
na vseh področjih uporabe. Izberite storitev  »Elements«, 
ki najbolje ustreza vašim potrebam – izberite paket storitev 
po svoji meri.

SERVISNE REŠITVE
Z odločitvijo za IVECO ste izbrali kakovost: lahko se zanesete na popolno podporo s 
poprodajnimi storitvami. Poiščite več o naših pogodbah o vzdrževanju in popravilih (M&R), 
naše mreže in pomoči na cesti.

ELEMENTS: PO MERI  
PRILAGOJENI SERVISNI PAKETI
Da bi vam ponudil najboljše, je IVECO ustvaril ELEMENTS: širok izbor po meri prilagojenih 
servisnih paketov, ki omogočajo, da je vaše vozilo čim več na cesti, z minimalnimi premori 
zaradi vzdrževanja in popravil.

PODALJŠANA GARANCIJA

POGONSKI  
SKLOP

DODATNO ZA
POGONSKI SKLOP
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Uporabljajo diagnostično orodje IVECO, ki se 
uporablja tudi za preskušanje vozil. Učinkovito 
izvajajo Telestoritve, E. A. S. Y. s pripadajočo 
opremo, pomoč na daljavo.
Le IVECOVI serviserji in strokovnjaki lahko 
najboljše poskrbijo za vozilo, ki ga uporabljate 
za svoje delo – kot pravi partnerji za vašo 
dejavnost.

SERVISNA MREŽA
KDOR IZBERE IVECO, IZBERE KAKOVOST.

Kjer koli že ste – delavnica ali pooblaščeni serviser IVECO je vedno blizu.
S svojo obsežno mrežo okoli 2.000 servisnih točk v Evropi, s popolnoma usposobljenimi 
tehniki in strokovnjaki za diagnostiko je IVECO vedno pripravljen, da vam pomaga in razreši 
vse težave, na katere bi lahko naleteli – vedno, ko nas potrebujete.

VEDNO Z VAMI
NAŠI SERVISERJI, VAŠI PARTNERJI.

Serviserji IVECO so vedno pripravljeni poskrbeti za vaše vozilo, z neprimerljivo 
usposobljenostjo in s strokovnim znanjem, pridobljenim z vsakodnevnim delom na vozilih 
IVECO. Usposobljeni so za to, da hitreje kot kdor koli drug odkrijejo vzrok težave, zato 
boste prihranili svoj čas in denar.

24-URNA POMOČ NA CESTI
VEDNO V PRIPRAVLJENOSTI, KJER KOLI STE.

Ob okvari lahko stopite v stik s pomočjo na cesti  
IVECO Assistance Non-Stop na tri načine:
• S telefonskim klicem (+386 26165829).
• prek infozabavnega sistema v vozilu, tako da se dotaknete zaslona na dotik.
• Z mobilno aplikacijo IVECO Non-Stop: center pomoč strankam, ki bo na vašo zahtevo 

aktiviral najbližjo servisno delavnico za popravilo vozila, je od vas oddaljen le en klik.

KAKO DELUJE EVROPSKA 24-URNA POMOČ NA CESTI

Oaši operaterji vam bodo odgovorili prej kot v 20 sekundah, v 24 jezikih in v 36 evropskih državah. 
Aktivirali bodo najbližji center za pomoč IVECO, da vam zagotovijo hitro in in učinkovito pomoč.

• Povprečen čas prihoda na kraj okvare je manj kot 60 minut.
• 75 % popravil je izvršenih na cesti.
• 85 % popravil je izvršenih v manj kot 24 urah.

Operaterji službe ANS sproti obveščajo o času prihoda in času popravila vašega vozila.

IVECOVI CENTRI ZA AVTODOME:  
kjer se začnejo brezskrbne počitnice.
Za vaš avtodom zagotavljamo storitve vrhunske kakovosti, prilagojene vašim 
potrebam, da lahko uživate v zasluženih počitnicah. Visokospecializirani 
strokovnjaki delujejo v več kot 320 IVECOVIH centrih za avtodome po vsej 
Evropi zagotavljajo odlično podporo, saj nenehno izpopolnjujejo svoje tehnične 
veščine, zato avtodome in njihove prilagoditve/različice zelo dobro poznajo. 
Lahko se zanesejo na razpoložljivost originalnih delov IVECO in učinkovitost 
logistike nadomestnih delov pa tudi na takojšen odziv nadgraditeljev, ki 
zagotovijo pomoč med celotnim postopkom vzdrževanja ali popravila.
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NAPREDNA LOGISTIKA  
NADOMESTNIH DELOV
BLIŽINA IN TEHNOLOGIJA ZMANJŠUJETA  
ČASOVNE IZGUBE.

IVECO ve, kako zmanjšati časovne izgube zaradi okvar in kako 
pomembno je, da je vozilo v čim krajšem času znova na cesti. IVECO na 
podlagi visokega zadovoljstva strank še naprej vlaga v vse večjo mrežo 
skladišč nadomestnih delov in ustreznih logističnih storitev. S hitro in z 
učinkovito dobavno verigo si prizadevamo, 
da svojim strankam vedno dostavimo 
ustrezen nadomestni del na pravi 
kraj in ob pravem času. IVECO ima 
po vsej Evropi zaposleno ekipo 
predanih sodelavcev, ki skrbijo 
za nujno dostavo v primerih 
VOR (Vehicle Off Road).

• 6 SKLADIŠČ V EVROPI
• 330.000 KVADRATNIH METROV
• 400.000 DELOV V PONUDBI
• PREK 10 MILIJONOV OBDELANIH NAROČIL LETNO
• DOSTAVLJAMO 24 UR DNEVNO, 7 DNI V TEDNU, TUDI ČEZ NOČ

LOGISTIČNA MREŽA ZA DELE IVECO: 
PRILAGOJENA VAŠIM POTEM

IVECO zagotavlja, da izdelki in dobavitelji 
izpolnjujejo standarde kakovosti glede surovin  
in proizvodnih procesov v dobavni verigi 
nadomestnih delov.

NADOMESTNI  
DELI  IVECO

DAVENTRY

LANGENAU
TRAPPES

TORINO

MADRID

ZIELONA GÓRA
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NADOMESTNI DELI
IVECO v okviru poprodajnih storitev ponuja širok izbor nadomestnih delov in dodatne opreme.
Več o tem preberite na naslednjih straneh.

ORIGINALNI NADOMESTNI DELI
DAJTE ZAGON SVOJI PRODUKTIVNOSTI.

ZAKAJ ORIGINALNI NADOMESTNI DELI IVECO?
Učinkovit zavorni sistem, čim več preživetega časa na cesti, dobra vidljivost podnevi in 
ponoči, učinkovita filtracija zraka in tekočin – vse to so bistveni dejavniki za trajno ohranjanje 
vrednosti vašega vozila IVECO, ki vam prihrani nenačrtovano izgubo časa, obenem pa 
zagotavlja varnost ljudi in blaga. Originalni deli IVECO in strokovno usposobljeni IVECOVI 
serviserji so vaši največji zavezniki, ko gre za produktivnost vaše dejavnosti.

KAJ POMENIIJO ORIGINALNI NADOMESTNI DELI?
• Potrjeni IVECOVA kakovost in zanesljivost  
• Garancija do 36 mesecev* brez omejitve prevoženih kilometrov
• Dostava katerega koli nadomestnega dela v 24 urah 
• Razpoložljivost nadomestnih delov do 10 let po opustitvi modela vozila
• Izključna izdelava po meri vozil IVECO
* Garancijski pogoji se lahko razlikujejo odvisno od države

OBNOVLJENI DELI 
KAKOVOST BREZ SENCE DVOMA,  
RAZPOLOŽLJIVOST BREZ ČASOVNIH VRZELI.       

IVECO z nenehnim izboljševanjem kakovosti skrbi, da ostane korak pred konkurenco.  
V našem postopku obnove rabljene dele pregledamo, obnovimo in preizkusimo skladno z 
originalnimi specifikacijami, pri čemer uporabljamo najsodobnejše tehnike, stroge smernice 
kakovosti, napredne proizvodne sisteme in strog nadzor kakovosti. Z jamstvom kakovosti, ki 
je vključeno v vsak proces, in garancijo kot pri prvi vgradnji izdelki IVECO Reman zagotavljajo 
strankam popolno brezskrbnost in skladnost z okoljsko zakonodajo. 

Želite izvedeti več? 
SKENIRAJTE!

OBNOVLJENI DELI

Dvojna brezskrbnost!
2-letna garancija

RABLJE-NI POPRAV-LJENI REMAN

POPOLNO 
RAZSTAVLJANJE  
IN SESTAVLJANJE 

NE NE DA

100-ODST. PREGLED – 
UPORABA NOVIH DELOV

NE NE DA

SISTEMATIČNI PREIZKUS 
NA MIZI (100%)

NE NE DA

EKOLOŠKA 
ODGOVORNOST

DA DA DA

VEČ KOT POPRAVILO

IZPUŠNI SISTEM POGONSKI SKLOP MOTOR ZAVORE
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HITRO RASTOČ SPEKTER

 Zajeto   x Ni zajeto
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VISOKA TEHNOLOGIJA V VOZILU 
Opremite svoj mobilni delovni prostor z najsodobnejšo tehnologijo. Novi multimedijski sistem 
na osnovi operacijskega sistema Android vključuje navigacijski sistem GPS in radio DAB+, zadnjo 
kamero in upravljalne elemente na volanu kot izbirne možnosti za popolno multimedijsko 
navigacijo in varno vzvratno vožnjo. Držalo za pametni telefon se odlično ujema z Dailyjevo 
armaturno ploščo, s  tehnologijo Qi pa lahko svoj pametni telefon brezžično polnite. (1 / 2)

VOZITE VARNO
Po meri izdelana dodatna oprema izboljšuje vašo varnost med vožnjo: nov varnostni lok z 
evropskim certifikatom zagotavlja varnost na čelni strani vozila, kar izboljšuje aktivno in pasivno 
varnost vozila in pešcev. Zadnja kamera s povezavo Wi-Fi vam omogoča preglednost za vozilom. 
Z namensko aplikacijo imate vse pod nadzorom na svojem pametnem telefonu. (3 /4)

OPREMA PO MERI VAŠE DEJAVNOSTI
Zaščitite tovorni prostor svojega vozila Daily s po meri izdelanimi stranskimi in talnimi oblogami, 
ki so odporne proti praskam, vlagi in kemikalijami. 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. Izberite najustreznejše sedežne prevleke in 
preproge za svojo dejavnost. (5 / 6)

DODATNA OPREMA
NADGRADITE SVOJO IZKUŠNJO Z DAILYJEM.

Z dodatno opremo si lahko ustvarite delovno mesto po meri in z lahkoto obvladujete vse 
situacije. Izkoristite tehnologijo, udobje, varnost in učinkovitost svojega Dailyja s popolno 
ponudbo namensko zasnovane IVECO-ve dodatne opreme.

PROGRAM IVECO NEXPRO
VEDNO V GIBANJU. VEDNO V POGONU.

Program IVECO NEXPRO je certificirana linija nadomestnih delov za vozila IVECO, ki jih 
prodaja izključno pooblaščena servisna mreža IVECO za vzdrževanje in popravila starejših 
vozil IVECO.
Program IVECO NEXPRO zagotavlja visoko zanesljivost vašega vozila IVECO v drugem 
delu njegove življenjske dobe po konkurenčnih cenah in standardnih garancijskih pogojih za 
nadomestne dele IVECO.

Zaupajte svojemu starejšemu vozilu IVECO kot novemu.  
Nadomestni deli programa IVECO NEXPRO vam zagotavljajo:
• edinstveno strokovno znanje IVECO; 
• popolno skladnost s predpisi in standardi EU;
• konkurenčne cene;
• neprekosljivo usposobljenost serviserjev IVECO.

1 - Novi Android multimedijski sistem 3 - WI-Fi kamera  
za vzvratno vožnjo

2 - Nosilec za pametni telefon Qi

4 - Nova cevna zaščita 6 - Sedežne prevleke & tepihi5 - Prtljažni prostor & obloge tovornega prostora
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