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ÚJ DAILY

A FURGON, AMELY MEGVÁLTOZTATJA 
VÁLLALKOZÁSA PERSPEKTÍVÁIT
A DAILY ismét a mezőny előtt jár, már előre látva az Ön azon igényeit, hogy 
jövőbemutatóvá fejlessze vállalkozását. A DAILY forradalmi fejlődésen esett át, 
amely egyszer és mindenkorra megváltoztatja az Ön vállalkozásának perspektíváit.

A DAILY annak jegyében született, hogy segítse vállalkozása hosszú távon 
fenntartható működését és végső soron eredményességét.

Gyorsan változó világunkban – ahol az automatizálás mind nagyobb szerepet játszik 
– a DAILY jelentős lépést tesz az automatizált vezetés felé, illetve a fejlett biztonsági 
berendezések terén.

A DAILY a gépkocsivezető járműve – aki munkanapja túlnyomó részét a volán 
mögött tölti, a legjobb fedélzeti munkakörülményekre és a vezetés legszínvonalasabb 
élményére vágyik. Immár 40 esztendős története során a DAILY folyamatosan 
fejlődött, hogy mindenkor elsőosztályú munkakörnyezettel szolgálhasson. 
Örökségéhez hűen a munkakörülmények és a vezetés élménye terén egyaránt a 
legmagasabb színvonalat kínálja a szakmában.

A DAILY fejlett connectivity-kínálata révén pontosan a járművek tényleges 
használatára szabott, személyes szolgáltatások világát nyitja meg Ön előtt – valóban 
az Ön teljes körű szállítási megoldásaként, s az Ön vállalkozásának igényei szerint 
kialakítva.
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HOSSZÚ TÁVÚ 
FENNTARTHATÓSÁG  
ÉS NYERESÉGESSÉG
Akár 10 százalékkal alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás.
Akár 10 százalékkal mérsékelt karbantartási költségek.
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AKÁR 10 SZÁZALÉK ÜZEMANYAG-MEGTAKARÍTÁS A DAILY GAZDASÁGOSSÁGNÖVELŐ MEGOLDÁSAIVAL
A DAILY motorjai magasfokú gazdaságosságukkal tűnnek ki, amit olyan megoldások egész sora biztosít, mint például az automatikus 
motorleállítás és -indítás rendszere (Start-Stop System), amely már a 2,3 literes motorral szerelt valamennyi modellváltozatban 
rendelkezésre áll, a még érzékenyebb reakciók és fokozott gazdaságosság jellemezte, elektronikus szabályzású, változó turbinageometriájú 
turbófeltöltő (Electronic Controlled Variable Geometry Turbine), a kifejezetten a DAILY számára készülő, különösen alacsony gördülési 
ellenállású gumiabroncsok (Class A Super Eco Low Rolling Tyres) és a 220 amperes (12 V) új generátor.

AKÁR 10 SZÁZALÉKKAL MÉRSÉKELT KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK
A folyamatos termékfejlesztés és a hosszabb olajcsere-intervallumok igen jelentős, a városi alkalmazások során akár 10 százalékos 
megtakarítást is lehetővé tesznek a karbantartási költségek terén. Mindezeken túl a távolsági alkalmazások jegyében készült, új és 
nagyobb olajteknő 50 ezerről akár 60 ezer kilométerre is növelheti a szervizintervallumokat.

MŰKÖDTESSE VÁLLALKOZÁSÁT KIEMELKEDŐ 
TELJESÍTMÉNNYEL ÉS GAZDASÁGOSSÁGGAL!
A DAILY a gazdaságosságra összpontosítva tesz újabb lépést a nulla szén-dioxid-kibocsátású szállítás felé, mégpedig az Ön 
nyereségességét segítő üzemanyag-takarékosság és a fuvarfeladatai hatékony teljesítéséhez szükséges csúcsszínvonalú 
teljesítménymutatók mentén. Konstrukciós fejlesztések és hosszabb olajcsere-intervallumok mérséklik a karbantartási költségeket, s 
növelik az Ön nyereségességét.
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A VEZETÉS ABSZOLÚT ÉLVEZETES ÉLMÉNYE
A DAILY exkluzív nyolcfokozatú HI-MATIC automatikus sebességváltója 
szintén a teljes modellpalettán rendelkezésre áll, a kényelem, a biztonság, az 
üzemanyag-takarékosság és a színvonalas menetteljesítmények összes 
előnyével szolgálva.
Ön is élvezheti mindezen erényeket, mégpedig az IVECO Natural Power 
technikája kínálta hosszú távú fenntarthatóság és alacsony teljes birtoklási 
költségszint (TCO) mellett.

2,3 literes F1A motor 3,0 literes F1C motor

Euro 6D  
Light Duty

Euro VID  
Heavy Duty

Euro VID  
Heavy Duty

Euro VID  
Heavy Duty  

GNC***

KERESKEDELMI KÓD 120 140 160 140 160 160 180 210 NP

TELJESÍTMÉNY (LE) 116 (86 kW) 136 (101 kW) 156 (116 kW) 136 (101 kW) 156 (116 kW) 160** (119 kW) 180 (134 kW) 210 (156 kW) 136 NP (101 kW)

FORGATÓNYOMATÉK (Nm) 320 350 380* 350 380* 380 430 470 350

TURBÓFELTÖLTŐ e-VGT VGT VGT e-VGT WG

SEBESSÉGVÁLTÓ HI-MATIC / MANUÁLIS MANUÁLIS HI-MATIC / 
MANUÁLIS HI-MATIC HI-MATIC / MANUÁLIS

*Manuális sebességváltóval 350 Nm         **Csak fülke-alváz kivitelben         ***Sűrített földgáz (Compressed Natural Gas) 
e-VGT: elektronikus szabályzású, változó turbinageometriájú turbófeltöltő (Electronic Variable Geometry Turbine); VGT: változó turbinageometriájú turbófeltöltő (Variable Geometry Turbocharger); WG: Wastegate-szelep

CSÚCSTELJESÍTMÉNY MINDEN ALKALMAZÁSBAN
Hű maradva örökségéhez a DAILY piaci szegmense egyetlen modelljeként kínál kétféle, minden felhasználási területen a lehető legjobb 
teljesítmény jegyében kifejlesztett motort: a 2,3 literes F1A erőforrás light- és heavy-duty homologizációban a 116 és 156 lóerő közötti 
teljesítménytartományon áll rendelkezésre, míg a 3,0 literes heavy-duty F1C motor 160** és 210 lóerő között három lépcsőben kínálja 
megnövelt teljesítményét. A 3,0 literes aggregát egy sűrített földgázzal (Compressed Natural Gas) működő változatban is rendelkezésre 
áll, amely különösen tiszta és csendes üzemet tesz lehetővé. Mindenkor a szakma élvonalában, a DAILY piaci szegmense első  
olyan modelljeként is élen jár, amely már az Euro 6d/Temp (WLTP és RDE) és az Euro VId kipufogógáz-szabvány előírásait is kielégítő 
motort kínál.

3,0 literes F1C sűrített földgáz  
(Compressed Natural Gas) üzemű motor3,0 literes F1C dízelmotor SCR-rendszerrel2,3 literes F1A dízelmotor SCR-rendszerrel
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TÁMOGATOTT VEZETÉS  
ÉS BIZTONSÁG
Akár 38 százalékkal kevesebb baleset városi  
forgalomban a fejlett vezetői segédrendszerekkel  
(Advanced Driver Assistance Systems)*.

*Forrás: az ENSZ Gazdasági Bizottsága (United Nations Economic Commission)
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ÉLVEZZE A BIZTONSÁGOS ÉS 
STRESSZMENTES VEZETÉST!
A DAILY jelentős lépést tesz az automatizált vezetés és biztonság felé vivő úton, s fejlett vezetői segédrendszerek (Advanced 
Driver Assistance Systems) teljeskörű kínálatával érkezik. E korszerű technikák Önt szolgálják, s lehetővé teszik, hogy Ön teljes 
biztonságban a – mindinkább sokrétű figyelemmegosztás (multitasking) jellemezte – munkájára összpontosítson. Ezen megoldások 
éppúgy csökkentik a balesetveszélyt autópályán, mint sűrű városi forgalomban, hatékonyan segítik Önt a bonyolult szituációkban, 
illetve mérséklik az intenzív forgalom okozta stresszterhelést – az Ön fedélzeti életminősége és vállalkozásának sikere szolgálatában.
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MINDIG SÁVOT TART
A sávtartást támogató proaktív asszisztensrendszerével (ProActive Lane 
Keeping Assist) a DAILY az éppen igénybe vett forgalmi sáv folyamatos 
tartásában is segít, diszkréten a sáv közepére kormányozva vissza az épp 
kifelé tartó járművet. Igény szerint Ön a felfestett sávhatároló vonalaktól mért 
távolságot és a kormányzási beavatkozások intenzitását is meghatározhatja.

OLDALSZÉLBEN IS STABILAN
A hidakon vagy a terjedelmes járművek előzésekor érkező erős széllökések 
aligha jelenthetnek már kihívást az oldalszélsegédnek (Crosswind Assist) 
köszönhetően, amely hatékonyan stabilizálja a járművet az intenzív oldalirányú 
széllökésekkel szemben. Érzékelői a jármű szélfelőli oldalán aktiválják a fékeket, 
így gondoskodva a folyamatos stabilitásról – és az Ön biztonságáról.

KÖZLEKEDJEN BIZTONSÁGOSAN A MEREDEK LEJTŐKÖN
Teljes terheléssel ereszkedni a hosszan elnyúló, meredek lejtőn ijesztően 
hathat, ám a DAILY volánja mögött aligha okozhat problémát. A piac egyetlen 
furgonjaként kínálja ugyanis hátsókerékhajtású változataihoz a lejtmenetvezérlőt 
(Hill Descent Control), amely a sebességet a fékek önálló működtetésével 
egyenletesen tartva segíti a kellően lassú és biztonságos közlekedést a lejtőkön.

HATÉKONY TAPADÁS
Immár a laza és síkos útfelületek – például sár, homok vagy hó – sem 
jelenthetnek kihívást a DAILY számára: a gombnyomásra működésbe 
lépő kipörgésgátló (Traction Plus) mindenkor hatékony vonóerőátadási 
képességekről gondoskodik, nagyban segítve Önt a nehéz helyzetekben. 
A DAILY hátsókerékhajtású modelljeihez rendelhető technika első ízben áll 
rendelkezésre ilyen járművön.

ELŐZZE MEG A BALESETEKET AZ AEBS ÉS A CITY BRAKE PRO 
VÁROSI VÉSZFÉKFUNKCIÓ SEGÍTSÉGÉVEL
Az automatikus vészfékrendszer (Advanced Emergency Braking 
System; AEBS) úgy szolgálja az Ön biztonságát, hogy az ütközésveszélyt 
önállóan érzékelve megfelelően lassítja a járművet. 50 kilométer/óra alatti 
sebességeknél segít megelőzni az ütközéseket, illetve nagyobb tempónál 
jelentősen enyhítheti azok következményeit. Sűrű forgalomban a City Brake 
PRO városi vészfékfunkció technológiája már lassú, öt kilométer/óra körüli 
tempónál segít megelőzni a baleseteket. Mindkét rendszer három-három 
beállítást kínál, amelyeket a kormányzás menüjében választhat ki a vezető.  
A flottamenedzserek központilag is megadhatják, illetve zárolhatják e funkciók 
beállításait.

SŰRŰ FORGALOMBAN IS STRESSZMENTESEN
Csúcsforgalomban Ön egyszerű gombnyomással aktiválhatja a 
torlódásasszisztenst (Queue Assist), és a kívánt biztonságos követési távolság 
megadása után a DAILY akár önállóan meg is áll az előtte lefékező jármű 
mögött. Amint a másik autó elindul, elegendő egy enyhe nyomás a gázpedálon, 
s máris újra mozgásba lendül a DAILY – a csúcsforgalom okozta stressz immár 
a múlté.

BIZTONSÁGOS HALADÁS AUTÓPÁLYÁN
Nem mindig könnyű ébernek maradni a hosszú autópálya-szakaszokon, az 
adaptív sebességtartó automatika (Adaptive Cruise Control) azonban 
hatékonyan segít megőrizni a biztonságot. Ön csupán beállítja kívánt haladási 
sebességét és a minimális követési távolságot, és ha az elöl haladó jármű lassít, 
a rendszer automatikusan reagálva önállóan mérsékli járműve sebességét a 
biztonságos követési távolság megtartásához, amíg a másik jármű el nem hagyja 
a forgalmi sávot, illetve újra fel nem gyorsít.
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FEDÉLZETI 
MUNKAKÖRÜLMÉNYEK  
ÉS A VEZETÉS ÉLMÉNYE
70 százalékkal kisebb erőkifejtés a kormánykerék forgatásakor  
az elektromos szervokormány (Electric Power Steering)  
és a City Mode funkció révén.
15 százalékkal jobb látás és akadályfelismerés  
a LED-technikájú világítással.
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TECHNOLÓGIA AZ ÖN SZOLGÁLATÁBAN
A DAILY a legkorszerűbb technikákkal gondoskodik a vezetés legszínvonalasabb élményéről és tökéletes fedélzeti 
munkakörülményekről – megkönnyíti az életet, emellett kényelmesebb és termelékenyebb, mint valaha.

A LEGSZÍNVONALASABB VEZETÉSI  
ÉLMÉNY ÉS ERGONÓMIA
A DAILY teljes kormányberendezését annak jegyében dolgozták 
át, hogy immár a személyautókat idéző fedélzeti kényelemmel és 
vezetési élménnyel szolgáljon. Magasságában és tengelyirányban 
is állíthatja a kormánykereket, a kényelem és az ergonómia 
tekintetében egyaránt tökéletes vezetési pozíciót alakítva ki 
magának. A kisebb átmérőjű, bőrbevonatú multifunkciós 
kormánykerék kezelőelemek egész sorát hordozza, és nagyobb 
lábteret hagyva járul hozzá a kényelemhez.

LÁGYAN ÉS KÖNNYEDÉN MANŐVEREZHETŐ
Az új elektromos szervokormány (Electric Power Steering) 
különösen precíz működés mellett pontos visszajelzésekkel reagál 
a vezető kormánymozdulataira, s nagyban csökkenti a kormányzás 
erőszükségletét, a vezetés lágy élményével szolgálva. Mindemellett 
hatékonyan csillapítja a rezgéseket és kiegyenlíti a hajtás hatásait 
és a kerekek kiegyensúlyozatlanságait, valamint a stabilitás és a 
biztos irányítás élményét nyújtja.
Igény szerint Ön a kormányzás egyedülálló City Mode funkcióját 
is igénybe veheti, amely gombnyomásra akár 70 százalékkal tovább 
mérsékli a kormánykerék forgatásához szükséges erőkifejtést, így 
Ön a zsúfolt belvárosokban is a lehető legélvezetesebben 
közlekedhet.
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HI-CONNECT – AZ ÚJ INFOTAINMENT-RENDSZER
A DAILY kínálatában felhasználóbarát információs és szórakoztató 
rendszer is szerepel, amely 7 col képátlójú képernyőt, DAB rádiót, 
vezetési stílus kiértékelő rendszert (Driving Style Evaluation 
System), hangvezérlést, a TomTom® személy- és teherautós 
navigációs rendszerét, valamint tolatókamerát is kínál.
Digitális mindennapi tevékenységét is könnyedén folytathatja a 
fedélzeten az Apple CarPlay és az Android Auto™ segítségével, 
amelyekkel a jármű rendszerére tükrözheti mobilkészüléke 
tartalmát, és menet közben is teljesen biztonságosan használhatja 
a különböző alkalmazásokat.

JÓ LÁTÁS LED-TECHNIKÁVAL
Az új teljes-LED technikájú világítás jóval erősebb fénykévéje 
nagyobb hatótávot biztosít, akár 15 százalékkal javítva a látást és az 
akadályfelismerést. A karakteres dizájn mellett a LED-fényforrások 
rendkívül hosszú élettartama eredményeképpen Ön mérsékelt 
teljes birtoklási költségszintet (Total Cost of Ownership) is 
élvezhet – minden könnyebb, ha nincs probléma.

KÉNYELMES ÉS GAZDASÁGOS PARKOLÁS
Az új elektromos rögzítőfék (Electric Parking Brake) a jármű 
leparkolásakor automatikusan aktiválódik és önműködően old, 
amint Ön ismét indulásra kész. A gyakori megállásokkal járó 
nagyvárosi alkalmazások – mint például csomagkézbesítés – során 
működtetése nem igényel külön időt, s nem csupán jelentősen 
csökkenti az Ön karjának az ismétlődő mozdulatokból származó 
terhelését, hanem termelékenységét is növelheti. Havi szinten akár 
öt órát is megtakaríthat vele, ami jelentős előny a termelékenység 
szempontjából. További előnye, hogy a kézikar eltűnésével nagyobb 
hely marad a fülkében a kényelmes mozgásra.

KÖNNYŰ ÉS EGYÉRTELMŰ KAPCSOLAT
A műszeregység új, nagyfelbontású, színes kijelzője különösen 
felhasználóbarát és intuitív interfészként működik, alapvetően 
megkönnyítve a DAILY technikáival folytatott kommunikációt, 
egyben valós időben tájékoztat az autó optimális használatához 
szükséges valamennyi kulcsfontosságú beállításról és információról. 

BIZTONSÁG ÉS GAZDASÁGOSSÁG A GUMIABRONCSOK 
NYOMÁSÁNAK VALÓS IDEJŰ ELLENŐRZÉSÉVEL
A abroncsnyomás-figyelő rendszer (Tyre Pressure Monitoring 
System) mindegyik gumiabroncs légnyomását valós időben jeleníti 
meg a műszeregységen, így a DAILY mindenkor optimális 
gumiabroncsnyomásokkal üzemelhet. Ezzel Ön nem csupán 
biztonságosabban közlekedhet, hanem az üzemanyag-fogyasztást is 
mérsékelheti. A DAILY kategóriájában az első furgonként kínálja 
szóló- és ikerabroncsos modelljein is e technikát.
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TOVÁBBFEJLESZTETT 
KONNEKTIVITÁS ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK
Több üzemidő a proaktív szolgáltatásokkal.
Fokozott hatékonyság jármű-állapotjelentésekkel és vezetési stílus 
kiértékelő rendszerrel (Driving Style Evaluation System).
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A DAILY modellje használatára vonatkozó fontos valós idejű 
információk a karbantartási és szervizmunkák még hatékonyabb 
tervezését is lehetővé teszik számunkra, ily módon optimalizálva a 
szervizlátogatások számát az IVECO-műhelyekben. Ezen egyszeri 
leállást (one-stop) előnyben részesítő megközelítés 
eredményeképpen a DAILY még több időt tölthet az úton – 
Önnek dolgozva.
Mindezeken túl az Ön DAILY modelljétől beérkező minden adat 
precíz és teljes képet nyújt a jármű használatáról, amelynek alapján 
testre szabott szervizajánlatokkal és pénzügyi megoldásokkal 
szolgálhatunk, amelyek akár az olykor minden üzleti tevékenységben 
előforduló ingadozásokat is tekintetbe vehetik.

LÉPJEN BE A DAILY HÁLÓZATBA KAPCSOLT 
SZOLGÁLTATÁSAINAK VILÁGÁBA!
A DAILY fedélzetén a konnektivitás jóval többet jelent mobilkészüléke puszta használatánál. Szolgáltatások egész sora állhat 
rendelkezésére, amelyekkel még proaktívabban és hatékonyabban támogathatjuk vállalkozását – minimalizálva állásidejét és 
maximalizálva termelékenységét.

MEGNÖVELT ÜZEMIDŐ
A DAILY konnektivitása révén járműve és az IVECO Control Room közötti közvetlen kapcsolattal még több időt tölthet az úton. Az 
IVECO Control Room az IVECO specialistáinak elkötelezett csapatával várja, akik közvetlenül az Ön DAILY modelljétől kapnak valós 
idejű adatokat, amelyeket folyamatosan felügyelnek. Akár a távolból is végezhetnek diagnosztikai ellenőrzést, de a jármű szoftvereit is 
állásidő nélkül frissíthetik. Még a meghibásodás bekövetkezése előtt érzékelhetnek problémákat és foganatosíthatnak megelőző 
intézkedéseket, bizonyos esetekben akár a távolból oldva meg őket – járműve pedig csak fut tovább, megállás nélkül.
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OPTIMALIZÁLJA A DAILY HATÉKONYSÁGÁT
Hálózatba kapcsolt ügyfélként Ön valós időben is menedzselheti autóját a 
MYDAILY alkalmazás segítségével, amellyel akár íróasztalánál ülve a 
portáloldalon, vagy menet közben mobileszközéről is kapcsolatba léphet 
DAILY teherautójával.
Igény szerint folyamatosan figyelemmel kísérheti gépkocsiját, s elemezheti 
teljesítményét, üzemanyag-fogyasztását, illetve a sofőr vezetési stílusát, de 
szervizmunkáit is előre megtervezheti, maximálisra növelve flottája 
hatékonyságát.
A DAILY rendszeres okosjelentéseket (Smart Report) is küld 
teljesítménymutatóiról és üzemanyag-fogyasztásáról, javaslatokkal a vezetési 
stílus - a jármű kímélését és az üzemanyag-takarékosságot szolgáló - 
fejlesztésére.

FLOTTAMENEDZSMENT-MEGOLDÁSOK
A DAILY átfogó flottamenedzsment-rendszert is kínál, amely hatékonyabb 
járműkövetéssel és flottakihasználással, a gépkocsivezető tevékenységének 
követésével, illetve fejlett motordiagnosztikával és valós idejű futásteljesítmény-
jelentésekkel segíti Önt a járműpark költségeinek mérséklésében.
Ha Ön már rendelkezik saját flottamenedzsment-rendszerrel, a DAILY 
konnektivitás-rendszere Web API interfészén keresztül szolgáltatja összes 
adatát, biztosítva, hogy járműve zavartalanul működjön együtt az Ön 
rendszerével.

DAILY BUSINESS UP™ – AZ ÖN VEZETÉSI ÉS ÜZLETI 
ASSZISZTENSE
A DAILY BUSINESS UP™ egyszerű módját kínálja, hogy hálózatba kapcsolja 
vállalkozását. Miután letöltötte készülékére a DAILY BUSINESS UP™ 
alkalmazást és illesztette a DAB rádióval, olyan funkciókat élvezhet, amelyek 
nagyban segítik termelékenysége és hatékonysága javítását.
A DAILY BUSINESS UP™ olyan funkciókkal válik az Ön vezetési asszisztensévé, 
mint a vezetési stílus kiértékelő rendszer (Driving Style Evaluation System), 
járműflottája teljesítményének a MYDAILY portáloldalon történő követésével, 
illetve karbantartásának szervezésével pedig sokoldalú üzleti asszisztenseként 
is működik.
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A DAILY STÍLUSOSAN VÉGZI MUNKÁJÁT
A DAILY megjelenésével is mindig népszerű volt, az új DAILY esetében azonban a színvonalas dizájn kéz a kézben jár a magas fokú 
funkcionalitással. A részletek iránti nagy figyelem jegyében született, s minden eleme meghatározott céllal készült. Az új DAILY 
modellekkel működtetve vállalkozását, gazdaságosan és nyereségesen teljesítheti fuvarfeladatait.
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STÍLUSOS ÉS FUNKCIONÁLIS MŰSZERFAL
A lendületes vonalak jellemezte, elegáns műszerfal, az új 
nagyfelbontású színes kijelző, illetve a HI-CONNECT középre 
helyezett, multifunkciós képernyője révén minden szükséges 
információ és kezelőelem könnyen elérhető.

HI-CONNECT
A 7 col képátlójú képernyővel működő, új HI-CONNECT 
infotainment-rendszerrel és az Apple Car Play, illetve az Android 
Auto™ segítségével egyszerűen a jármű rendszerére tükrözheti 
mobiltelefonja tartalmát – immár a fedélzeten folytatva digitális 
tevékenységét.

JÓ LÁTÁS LED-TECHNIKÁVAL
Az új teljes-LED technikájú világítást karakteres dizájn jellemzi, 
miközben erősebb és nagyobb hatótávú fénykévéje jobb látást 
biztosít. Emellett a LED-fényforrások rendkívül hosszú élettartama 
eredményeképpen Ön mérsékelt teljes birtoklási költségszintet 
(Total Cost of Ownership) is élvezhet.

KÖLTSÉGTAKARÉKOS KONSTRUKCIÓ – HÁROMRÉSZES 
LÖKHÁRÍTÓ
A lökhárítók könnyen sérülnek a városi használat során a sűrű 
forgalomban, javítási költségeik pedig jelentősek is lehetnek.  
A modulrendszerű konstrukció három részből áll, így nem mindig 
szükséges a teljes lökhárító cseréje: az esetek 90 százalékában 
elegendő csupán a sérült részt cserélni, az eredmény pedig jóval 
alacsonyabb javítási költség.

ÚJ HŰTŐRÁCS
Az új, szélesebb hűtőrács hatékonyabb levegőellátást biztosít, 
miközben védi a motort és a hűtőt, emellett meleg dombornyomásos 
gyártási eljárásának köszönhetően különösen kemény és tartós is.

NAGYOBB HASZNOS TEHERBÍRÁS – STÍLUSOSAN
Az új könnyűfém keréktárcsák nem csupán jól festenek, hanem csekély 
tömegüknek köszönhetően 10 kilogrammal növelik a szólóabroncsos 
modellek hasznos teherbírását.
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VÁLASSZON TELJESÍTMÉNYT!
A széles teljesítménypalettáról – 116 és 210 lóerő közötti maximális értékekkel – az Ön fuvarfeladataihoz leginkább megfelelő 
teljesítményszintet választhatja. A DAILY kétféle motort kínál: a már light- és heavy-duty homologizációban is rendelkezésre álló,  
2,3 literes F1A erőforrást és a 3,0 literes heavy-duty F1C egységet. Ha a vezetés abszolút élvezetes élményére vágyik, a teljes palettán 
rendelkezésre áll a kategóriában egyedülálló HI-MATIC sebességváltó, ha pedig a városi alkalmazásokra különösen csendes járműre 
lenne szüksége, a sűrített földgáz (Compressed Natural Gas) üzemű DAILY HI-MATIC Natural Power a legmegfelelőbb megoldás 
az Ön számára.

ERŐT AD A MUNKÁJÁHOZ
CSÚCSSZÍNVONALÚ MOTOROK KÍNÁLNAK HATÁRTALAN LEHETŐSÉGEKET

HOZZA A LEGJOBB FORMÁJÁT!
Bízhat a DAILY modellekben, hogy mindenkor rendelkezésre állnak a fuvarfeladatai hatékony teljesítéséhez szükséges erő, 
vonóerőátadási képességek, teherbírás és gyors reakciók – mégpedig kiemelkedő üzemanyag-takarékosság és alacsony teljes 
birtoklási költségszint (TCO) mellett.

e-VGT: elektronikus szabályzású, változó turbinageometriájú turbófeltöltő (Electronic Variable Geometry Turbine);     VGT: változó turbinageometriájú turbófeltöltő (Variable Geometry Turbocharger);     WG: Wastegate-szelep; 
CNG: sűrített földgáz (Compressed Natural Gas)

  F1A e-VGT 160  
  F1A e-VGT 140 
  F1Ae-VGT 120 

  F1C e-VGT 210  
  F1C VGT 180  
  F1C VGT 160  
  F1C WG 140 GNC 
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AZ ÖN TEVÉKENYSÉGHEZ TÖKÉLETES FURGON
A DAILY a szakma legszélesebb palettájával szolgál – az egyetlen furgon, amelynek kínálata 3,3 tonnától egészen 7,0 tonna össztömegig 

terjed, 7,3 és 19,6 köbméter közötti raktérfogattal. A DAILY egyedülálló sokoldalúsága nem kevesebbet jelent, mint hogy Ön 

fuvarfeladataitól függetlenül megtalálhatja az üzleti ambícióit tökéletesen kielégítő járművet.

EXTRÉM SZÉLES KÖRŰ KIALAKÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
A DAILY a gyakorlatilag végtelen karosszériaváltozatok jegyében született, illetve készül, így könnyen az Ön specifikus igényeihez 
illeszthető. Tökéletesen alkalmas az olyan különleges és nehéz alkalmazásokra is, mint például a különböző mentőfeladatokat ellátó 
járművek.

HATÁRTALAN LEHETŐSÉGEK
DAILY FURGON A HATÁRTALAN AMBÍCIÓKHOZ 

VÁLTSA VALÓRA TERVEIT!
A DAILY kategóriája legsokoldalúbb járműve – a széles modellpaletta és a számos karosszériaváltozat lehetőségek sokaságát kínálja. 
Legyen éppen szó bármilyen alkalmazásról – a nagyvárosok gyakori megállással járó terítőfuvarozásáról, mint például a csomagküldő 
és kézbesítő szolgáltatások, vagy épp nehezebb szállítási feladatokról – mint például a bútorszállítás – Ön is bizonyosan megtalálja és 
igényei szerint alakíthatja ki a tevékenységéhez és vállalkozása igényeihez tökéletesen illeszkedő DAILY modellt.

FURGON RÉSZBEN ÜVEGEZETT FURGON TELJESEN ÜVEGEZETT FURGON

ÖSSZTÖMEG

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

ALACSONY TETŐ (H1) KÖZÉPMAGAS TETŐ (H2) MAGAS TETŐ (H3)

RAKTÉRFOGAT

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



24

Nagyobb hasznos teherbírás a megerősített első felfüggesztésekkel, amelyek megnövelt tengelyterhelést tesznek lehetővé.  
A 3,5 tonna össztömegű változatok első tengelye a könnyű és erős QUAD-LEAF felfüggesztésekkel akár 1900 kilogrammos 
terhelhetőséggel is rendelkezhet, míg az ikerabroncsos kivitelek QUAD-TOR felfüggesztésével Ön még nagyobb, akár  
2700 kilogrammos értékkel is számolhat.

KEMÉNYNEK SZÜLETETT
MEG SEM KÖZELÍTI SENKI
A DAILY segítségével Ön a legnehezebb munkákat is gyorsabban és kevesebb úttal végezheti el, időt és pénzt takarítva meg – és 
tovább csökkentve szén-dioxid-lábnyomát.
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A DAILY teljes élettartama során számíthat a kategória legjobb teljesítményére – a DAILY fejlett hajtásrendszerével. Korszerű 
erőátvitel gondoskodik róla, hogy a magas hatásfokú motor mindenkor optimális fordulatszámon dolgozhasson, hosszú élettartama 
során mindvégig csúcsteljesítmény biztosítva.
Növelje vállalkozása értékét a DAILY modellekkel, amelyek megbízhatóan szállítják a legnehezebb terheket is, kiemelkedő üzemanyag-
takarékosságukkal és alacsony teljes birtoklási költségszintjükkel (TCO) pedig összességében az Ön nyereségességét szolgálják – 
egészen hosszú élettartamuk legvégéig.

TARTÓS KONSTRUKCIÓ
A TARTÓS ÉRTÉKEK JEGYÉBEN SZÜLETETT
Ha erőről és teljesítményről van szó, mindenkor bátran hagyatkozhat a DAILY modellekre, amelyek nap mint nap a legnehezebb 
terheket cipelve is csúcsszínvonalú teljesítményt produkálnak – hosszabban, mint bárki más a piacon.
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DAILY HI-MATIC:  
A VEZETÉS ABSZOLÚT ÉLVEZETES ÉLMÉNYE

Vezessen kényelmesen az első nyolcfokozatú automatikus sebességváltóval. Közlekedjen biztonságosan mindvégig a forgalomra és a 
menetkörülményekre összpontosítva az ergonomikus multifunkciós sebességváltókarral, és élvezze a vezetés abszolút élményét.
Élvezze a DAILY legendás tartósságát és megbízhatóságát olyan megoldással, amely a motort és a hajtásrendszert hatékonyan 
védve jelentősen csökkenti a karbantartási igényt.
Erősítse vállalkozását a kategória legjobb teljesítményével! A kínálat csúcsán a 3,0 literes F1C erőforrással szerelt DAILY HI-MATIC 
tekintélyes 210 lóerőt és 470 newtonméter forgatónyomatékot kínál. A kategória e legjobb teljesítménye rekordnagyságú, 7,0 tonna 
össztömeggel párosulva avatja a DAILY HI-MATIC modellt a legnehezebb alkalmazások ideális megoldásává.
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Válasszon a motorok széles palettájáról! A DAILY HI-MATIC bőséges 
motorválasztékkal szolgál, kétféle, 2,3 és 3,0 literes összlökettérfogattal, illetve 
116-tól 210 lóerőig terjedő teljesítménykínálattal – mindenfajta alkalmazásra 
ideális megoldást nyújtva.
A hosszú távon fenntartható közlekedés élménye földgázüzemmel – a 
vezetés a HI-MATIC kínálta abszolút élvezetes élménye a DAILY Natural 
Power sorozatban is rendelkezésre áll, a DAILY HI-MATIC valamennyi 
teljesítmény-, gazdaságossági és kényelmi előnyét az IVECO Natural Power 
technikájának hosszú távú fenntarthatóságával és alacsony teljes birtoklási 
költségszintjével (TCO) kínálva együtt.
Élvezze a DAILY HI-MATIC kiemelkedő üzemanyag-takarékosságának 
előnyeit a választható ECO és Power üzemmódokkal, illetve a 2,3 literes 
motor esetében az alapfelszereltséghez tartozó automatikus motorleállítás 
és -indítás rendszerével (Start & Stop System). A sebességváltó adaptív 
kapcsolási stratégiája mindenkor gondoskodik a megfelelő sebességfokozat 
lágy és gyors, kevesebb mint 200 ezredmásodperc alatti kapcsolásáról, széles 
áttételi tartományának köszönhetően pedig a motor mindenkor optimális 
sebességfokozattal együtt üzemelhet.
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DAILY BLUE POWER – A HOSSZÚ TÁVÚ 
FENNTARTHATÓSÁG BAJNOKA
ÉLVEZZE A VÁROSI KISZÁLLÍTÁSOK KORLÁTLAN LEHETŐSÉGÉT!
A DAILY Blue Power a válasz az Ön zöld szállítási igényeire. A városi és városkörnyéki alkalmazások tökéletes járműveként hosszú 
távon fenntartható technikák széles választékát kínálja, amelyekkel a környezetvédelmi szabályozások kötelmeitől mentesen hajthat 
be a városközpontokba.

TELJESÍTMÉNY HI-MATIC
FURGON

MINIBUS
Szólóabroncsos Ikerabroncsos

NATURAL POWER 136 LE 35S 35C 40C 50C 65C 70C 50C
ELECTRIC 80 kW - - 45C 50C 50C

 Rendelhető      – Nem rendelhető
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DAILY HI-MATIC NATURAL POWER – HOSSZÚ TÁVÚ 
FENNTARTHATÓSÁG ÉS A VEZETÉS ABSZOLÚT 
ÉLVEZETES ÉLMÉNYE

HI-MATIC KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG
Közlekedjen kényelmesen és biztonságosan a DAILY HI-MATIC Natural Power, kategóriája első 
nyolcfokozatú automatikus sebességváltóval szerelt, földgázüzemű modelljének volánja mögött.

PÁRATLAN TELJESÍTMÉNY
Bármikor számíthat a 3,0 literes földgázüzemű (CNG) erőforrás erőteljes és érzékeny reakciók 
jellemezte képességeire, amelyek megegyeznek dízel megfelelője kvalitásaival. A 136 lóerővel és a 
kategória legnagyobb, 350 newtonméter maximális forgatónyomatékával Ön valamennyi 
fuvarfeladatát könnyedén teljesítheti.

KIEMELKEDŐ ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSSÁG
A HI-MATIC sebességváltó és a Natural Power motor kitolja az üzemanyag-takarékosság határait. 
Ha a földgáz (CNG) számos országban alacsonyabb beszerzési árát is tekintetbe veszi, akár 35 
százalékos megtakarítást is elérhet a dízelváltozathoz viszonyítva.

NULLAKÖZELI SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS
A HI-MATIC sebességváltó a Natural Power motorral közösen valós városi üzemi körülmények 
között a dízelhez képest akár 5 százalékkal, biometán használatával pedig akár 95 százalékkal is 
mérsékli a szén-dioxid-kibocsátást – utóbbi már igencsak közel áll a nulla emisszióhoz.

DAILY ELECTRIC – A NULLA KÁROSANYAG-
KIBOCSÁTÁSÚ KÖNNYŰ HASZONJÁRMŰ

200 KILOMÉTER HATÓTÁV
A rugalmas akkumulátor-konfiguráció az olyan gazdaságossági megoldásokkal közösen, mint az 
EcoPower üzemmód és az energia-visszatáplálással működő fékezés, valós városi üzemi körülmények 
között kiemelkedő, akár 200 kilométeres hatótávot eredményez.

KÉTÓRÁS GYORSTÖLTÉS
A DAILY Electric mindössze két óra alatti feltöltése a gyorstöltés üzemmódban (Fast Charging 
Mode) nyilvános és privát töltőállomásokon – bárhol megteheti a szabadalmaztatott rugalmas 
töltési módokkal (Flexible Charging Modes) és az egyedi elektromos járműcsatlakozással.

NULLA KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS
A DAILY Electric egyedülálló jármű, amely egyszerre kínálja nulla károsanyag-emissziójú szállítás 
lehetőségét és a szakma legszélesebb modellpalettáját.

KORLÁTLAN KISZÁLLÍTÁS ÉJJEL ÉS NAPPAL
Használja ki a nulla károsanyag-kibocsátású és csendes üzemű DAILY Electric kínálta lehetőségeket 
a legszigorúbb közlekedési és zajkorlátozások jellemezte városokban.
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MŰKÖDTESSE VÁLLALKOZÁSÁT KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNNYEL ÉS 
GAZDASÁGOSSÁGGAL!
 - Válassza az Ön számára legmegfelelőbb motort a hajtásrendszerek 2,3 és 3,0 literes erőforrásokat 
felsorakoztató, széles kínálatából

 - Takarítson meg akár 10 százalék üzemanyagot a DAILY olyan gazdaságosságnövelő műszaki megoldásaival, 
mint az új elektronikus szabályzású, változó turbinageometriájú turbófeltöltő (Electronic Controlled Variable 
Geometry Turbine), az új generátor, az automatikus motorleállítás és -indítás rendszere (Start-Stop System) és a 
különösen alacsony gördülési ellenállású gumiabroncsok (Super Eco Tyres)

 - Takarítson meg a városi alkalmazások során akár 10 százalék karbantartási költséget a folyamatos 
termékfejlesztés és a hosszabb olajcsere-intervallumok révén

 - Élvezzen a dízelmotorokéval megegyező teljesítményt a tiszta és csendes üzemű DAILY Natural Power részéről
 -

ÉLVEZZE A BIZTONSÁGOS ÉS STRESSZMENTES VEZETÉST!
 - Előzze meg a baleseteket autópályán és a városközpontok sűrű forgalmában az automatikus vészfékrendszerrel 
(Advanced Emergency Braking System; AEBS) és a City Brake PRO városi vészfékfunkcióval

 - Aktiválja csúcsforgalomban a közlekedési torlódásasszisztenst (Queue Assist), és a DAILY akár önállóan meg is áll, majd 
gázadásra újra elindul az előtte közlekedő jármű mögött

 - Közlekedjen biztonságosan autópályán az adaptív sebességtartó automatikával (Adaptive Cruise Control), amely 
önműködően tartja a biztonságos követési távolságot, illetve az éppen igénybe vett forgalmi sáv tartását támogató 
proaktív asszisztensrendszerrel (ProActive Lane Keeping Assist)

 - Ereszkedjen a biztonságosan és egyenletesen a meredek lejtőkön a lejtmenetvezérlő (Hill Descent Control) segítségével
 - Gondoskodjon hatékony vonóerőátadási képességekről laza és síkos útfelületen a fékdifferenciál elvén működő 
elektronikus differenciálzár (Traction Plus) használatával

 - Őrizze meg a DAILY stabilitását a széllökésekkel szemben az oldalszélsegéddel (Crosswind Assist)

LÉPJEN BE A DAILY HÁLÓZATBA KAPCSOLT SZOLGÁLTATÁSAINAK VILÁGÁBA!
 - Vegye igénybe a DAILY konnektivitás-szolgáltatásait és proaktív karbantartási koncepciónkkal tartsa járművét 
munkában, az úton

 - Élvezze az IVECO szakembereinek elkötelezett csapata kínálta előnyöket, akik akár a távolból is végezhetnek 
diagnosztikai ellenőrzést és nyújthatnak segítséget

 - Optimalizálja járműve teljesítményét és üzemanyag-takarékosságát az immár mobilkészüléken is rendelkezésére 
álló MYDAILY webportálon

 - Menedzselje flottáját valós időben a flottamenedzsment-megoldások (Fleet Management Solutions) széleskörű 
kínálatával

 - Kapcsolja egyszerűen hálózatba DAILY modelljét a DAILY BUSINESS UP™ segítségével és növelje 
termelékenységét és hatékonyságát

TECHNOLÓGIA AZ ÖN SZOLGÁLATÁBAN
 - Élvezze a DAILY az új elektromos szervokormány (Electric Power Steering) kínálta lágy és kis erőkifejtést igénylő 
manőverezhetőségét

 - Aktiválja városi forgalomban a City Mode funkciót, amely akár 70 százalékkal tovább mérsékli a kormánykerék 
forgatásához szükséges erőt

 - Kezeljen valamennyi kulcsfontosságú beállítást és információt a műszeregység új, felhasználóbarát és 
nagyfelbontású, színes kijelzője segítségével

 - Közlekedjen biztonságosabban és mérsékelje az üzemanyag-fogyasztást a abroncsnyomás-figyelő rendszerrel 
(Tyre Pressure Monitoring System)

 - Parkolja le egyszerűen járművét az új elektromos rögzítőfékkel (Electric Parking Brake)
 - Élvezze a digitális és infotainment-szolgáltatásokat a 7 col képátlójú HI-CONNECT képernyőn

A DAILY – ÁTTEKINTŐ
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ERŐS SEGÍTŐK MUNKÁJÁHOZ
 - Válassza az Ön fuvarfeladataihoz leginkább megfelelő teljesítményszintet, amihez a széles paletta kétféle motort 
kínál: a már light- és heavy-duty homologizációban is rendelkezésre álló, 2,3 literes F1A erőforrást és 3,0 literes 
heavy-duty F1C egységet

 - Használja ki a széles, 116 és 210 LE, valamint 320 és 470 Nm közötti teljesítmény- illetve forgatónyomaték-
paletta előnyeit

 - Ha a városi alkalmazásokra különösen csendes és alacsony károsanyag-kibocsátású járműre van szüksége, 
válassza a DAILY HI-MATIC Natural Power modellt

HATÁRTALAN LEHETŐSÉGEK
 - Legyen szó bármilyen alkalmazásról, Ön bizonyosan megtalálja a vállalkozása számára legmegfelelőbb DAILY 
változatot a szakma legszélesebb palettájáról, amelynek kínálata 3,3 tonnától egészen 7,0 tonna össztömegig terjed, 
7,3 és 19,6 köbméter közötti raktérfogattal

 - Alakítsa ki igényei szerint DAILY modelljét a karosszériaváltozatok gyakorlatilag végtelen választákával
 - Válassza a szállítási igényeinek legmegfelelőbb kivitelt: zárt, részben üvegezett vagy teljesen üvegezett áruszállító

KEMÉNYNEK SZÜLETETT
 - Rakodja meg DAILY modelljét a maximális terhelhetőségéig és a legnehezebb munkákat is gyorsabban és kevesebb 
úttal végezheti el – napról-napra, évről-évre

 - Számíthat az első tengely akár 2700 kilogramm terhelhetőségére (7,0 tonna össztömegű modell QUAD-TOR 
felfüggesztésekkel)

TARTÓS KONSTRUKCIÓ
 - Mindenkor bátran hagyatkozhat a DAILY modellekre, amelyek a legnehezebb terhek szállításához is kellően erősek 
és nagyteljesítményűek, nap mint nap csúcsszínvonalú teljesítményt produkálva hosszú élettartamuk során

 - Számíthat a hosszú élettartamú hajtásrendszerre, amelyben korszerű erőátvitel gondoskodik róla, hogy a 
megbízható motor mindenkor optimális fordulatszámon dolgozhasson

 - Növelje vállalkozása értékét a DAILY modellekkel, amelyek megbízhatóan szállítják a legnehezebb terheket 
is, kiemelkedő üzemanyag-takarékosságukkal és alacsony teljes birtoklási költségszintjükkel (TCO) pedig 
összességében az Ön nyereségességét szolgálják
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HOSSZÚ TÁVON FENNTARTHATÓAN ERŐTELJES
210 lóerős motorjával a DAILY Minibus még erősebb és 
környezetkímélőbb, és háromféle hajtásrendszerrel is 
rendelkezésre áll: dízel, Natural Power és Electric.

STÍLUSOS KÉNYELEM A DAILY FEDÉLZETÉN
Külseje innovatív dizájnjával és új utastérkialakításaival a DAILY 
Minibus utasai mindenkor stílusos környezetben és 
luxusszínvonalú kényelemben utazhatnak.

KORLÁTLAN SOKOLDALÚSÁG
Az akár 22 személyes DAILY Minibus széles palettája valamennyi 
személyszállítási feladatra kínál megfelelő modellváltozatot:
- Turista-alkalmazás kényelmes és stílusos utazással
- Helyközi személyszállítás kategóriavezető utaskapacitással
- Transzfer-minibusz (shuttle) reptéri és szállodai célokra
- Iskolabusz kifejezetten gyermekszállításra tervezve

MINIBUS – STÍLUSOS UTAZÁS
A DAILY Minibus a DAILY minden előnyös tulajdonságát ötvözi, fejlett konnektivitás-szolgáltatásaitól és vezetéstámogató rendszereitől 
egészen a kategóriában egyedülálló HI-MATIC automatikus sebességváltóig, mégpedig optimális birtoklási költségszint (Cost of 
Ownership), megbízhatóság és sokoldalúság mentén – amelyek immár e jármű család alapvető jellegzetességének számítanak.

BLUE POWER

MODELLEK Start Line Tourys Natural Power Electric

HOSSZÚSÁG (mm) 5963 / 7128 / 7498 5963 / 7128 / 7498 7538 7168 / 7538 7168
TENGELYTÁV (mm) 3520L / 4100 / 4100L 3520L / 4100 / 4100L 4100L 4100 4100

MOTOR 150 LE - 180 LE - 210 LE 
dízel

150 LE - 180 LE - 210 LE 
dízel

180 LE - 210 LE  
dízel

136 LE  
GNC

80 kW elektromos motor + 
56/84 kWh energiatároló

UTASKAPACITÁS max. 22 max. 22 max. 22 max. 22 max. 19

SEBESSÉGVÁLTÓ MANUÁLIS / HI-MATIC MANUÁLIS / HI-MATIC MANUÁLIS / HI-MATIC MANUÁLIS / HI-MATIC -
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TENGELYTÁV (mm) H1 (1545 mm) H2 (1900 mm) H3 (2100 mm)

3595
9 m3 10,8 m3 -

5,5 t / 7 t – szólóabroncsos 5,5 t / 7 t – szólóabroncsos -

3595L
- 12 m3 13,4 m3

- 5,5 t / 7 t – szólóabroncsos 5,5 t / 7 t – szólóabroncsos

4175
- 16 m3 18 m3

- 5,5 t / 7 t – szóló-/ikerabroncsos 5,5 t / 7 t – szóló-/ikerabroncsos

4X4 – SZÁLLÍTÁS MINDEN TEREPEN
MINDEN FELADATRA KÉSZEN
A DAILY 4x4 off-road és all-road modellek teljes palettájával szolgál, 5,5 és 7 tonna össztömeggel és egyaránt tágas, a szólóabroncsos 
off-road változat esetében 9 - 18, míg az ikerabroncsos all-road kiviteleknél 16 - 18 köbméteres raktérrel.

PÁRATLAN TELJESÍTMÉNY
A 3,0 literes, 180 lóerős erőforrás még a legnehezebben elérhető úticélokhoz is eljuttatja Önt, miközben minden terepen a vezetés 
a nyolcfokozatú HI-MATIC automatikus sebességváltó kínálta abszolút élvezetes élményét élvezheti.

BÁRHOVA ELJUTTATJA ÖNT
Az ikerabroncsos all-road és szólóabroncsos off-road változatok egészen 7,0 tonna össztömegig.

BIZTONSÁG MINDENÜTT
A DAILY 4x4 biztonsági felszereléseivel – mint például a kifejezetten a modell számára kifejlesztett, négy tárcsafékből álló és 
blokkolásgátló (Anti-lock Braking System; ABS), illetve elektronikus menetstabilizáló berendezéssel (Electronic Stability Programme; 
ESP) kiegészített fékrendszere – Ön a legtávolabbi tájakon is biztonságban közlekedhet.

A VEZETÉS ABSZOLÚT ÉLVEZETES ÉLMÉNYE
Két lassító áttételével a DAILY 4x4 manuális sebességváltóval 
12, a HI-MATIC váltóművel pedig akár 16 előremeneti 
fokozatot is kínálhat, szinte korlátlan kapaszkodóképességgel, 
és mindvégig a legmagasabb színvonalú kényelem mentén.  
A lassító áttétel egyszerűen, az ergonomikus műszerfali 
kapcsolóval választható.
Áttétel a manuális és az automatikus sebességváltóhoz

 - Normál áttétel 1:0,9
 - Lassító áttétel 1:2,15

DIFFERENCIÁLZÁRAK
Összesen három – első, hátsó és az osztóműre épített központi 
–, egyaránt zárható differenciálművével a DAILY 4x4 valamennyi 
menethelyzetben hatékony vonóerőátadási képességekkel 
rendelkezik. A differenciálzárak a műszerfal ergonomikus 
gombjával zárhatók, illetve nyithatók.
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EQUIPMENT
MANUÁLIS SEBESSÉGVÁLTÓ HI-MATIC SEBESSÉGVÁLTÓ

EXTRAFELSZERELÉS LEÍRÁSA BUSINESS BUSINESS  
PREMIUM BUSINESS + BUSINESS 

EXCLUSIVE

Nagyfelbontású, színes műszerfali kijelző Standard Standard
DAB digitális rádió
USB-töltőcsatlakozó
Manuális légkondicionáló berendezés
Légkondicionáló berendezés 170 cm3 klímakompresszorral
Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök
Rugózott vezetőülés állítható deréktámasszal
Sebességtartó automatika (Cruise Control)
Teljes-LED fényszórók
DAB digitális rádió a BUSINESS UP™ alkalmazással
Táblagéptartó USB-töltőcsatlakozóval
Automatikus légkondicionáló berendezés
Dupla utasülés asztallal
Textil-hab fejtámlák
Bőrbevonatú kormánykerék
Ködfényszórók

FUNCTIONAL
MANUÁLIS SEBESSÉGVÁLTÓ HI-MATIC SEBESSÉGVÁLTÓ

EXTRAFELSZERELÉS LEÍRÁSA WINTER HI-DRIVE WINTER HI-DRIVE 

Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök
Rugózott, fűthető vezetőülés állítható deréktámasszal
Fűthető első ülések
Fűthető szélvédő
Fűtött kartergáz-szellőztető cső
Elektronikus differenciálzár (Traction Plus) és lejtmenetvezérlő (Hill Descent Control)
Nagyfelbontású, színes műszerfali kijelző Standard Standard
Adaptív sebességtartó automatika (Adaptive Cruise Control)
Adaptív sebességtartó automatika (Adaptive Cruise Control)  
és torlódásasszisztens (Queue Assist)
Sávelhagyásra figyelmeztető és a sávtartást támogató proaktív  
asszisztensrendszer (ProActive Lane Keeping Assist)
Automatikus vészfékrendszer (Advanced Emergency Braking System; AEBS)  
és City Brake PRO városi vészfékfunkció
Elektronikus menetstabilizáló berendezés (ESP) és oldalszélsegéd (Crosswind Assist)
Elektromos rögzítőfék (Electric Parking Brake)
Automatikus távfény-kapcsolás
Esőérzékelő és automatikus világításkapcsolás
Gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer (Tyre Pressure Monitoring System)

MISSION VAN
MANUAL / HI-MATIC 

EXTRAFELSZERELÉS LEÍRÁSA DELIVERY DELIVERY +

270 fokban nyíló hátsó ajtók
Harmadik féklámpa és munkafény
Pótkerék
Defektjavító készlet nélkül
Pótkeréktartó a raktérben
Connectivity-box
LED-technikájú raktérvilágítás
Felső rakodópolcok

EXTRAFELSZERELÉS-CSOMAGOK
KONFIGUÁLJA DAILY MODELLJÉT!
Állítsa össze a vállalkozásának pontosan megfelelő DAILY modellt az Ön specifikus igényei szerinti csomagok kiválasztásával a 
rendelkezésre álló három – Equipment, Functional és Mission – kategóriából. Az Equipment kategóriában a széleskörű Business 
csomagtól egészen a DAILY HI-MATIC csúcsszínvonalú Business Exclusive összeállításáig terjed a kínálat, vagy alakítsa ki DAILY 
modelljét a Functional kategória Winter vagy Hi-Drive csomagjával, illetve a Mission kategória az Ön fuvarfeladatához legjobban illő 
Delivery vagy Delivery+ együttesével.
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BŐRBEVONATÚ KORMÁNYKERÉK

Élvezze a luxus bőrbevonatú kormánykerék kínálta 
érzését a hosszú munkanapok során, kéznél minden 
kezelőelemmel – minden könnyebb, ha a lényegre 
összpontosíthat.

TÁBLAGÉP-TARTÓ

A műszerfal hasznos táblagép-tartója biztonságosan 
rögzít minden méretű mobileszközt és a papírok 
biztosítására szolgáló, praktikus csiptetőként is 
használható.

HI-CONNECT

Végezze mindennapi digitális tevékenységét 
a fedélzeten az Apple CarPlay és az Android 
Auto™ segítségével és használja alkalmazásait a 
felhasználóbarát infotainment-rendszeren, amely 
7 col képátlójú monitort, DAB rádiót, navigációs 
rendszert és sok más funkciót is kínál.

CONNECTIVITY-BOX

Tartsa az úton, munkában DAILY modelljét a 
távdiagnosztika, a proaktív karbantartás és az 
optimális szerviztervezés szolgáltatásaival – 
belépéssel az olyan új szolgáltatások világába, mint 
a személyre szabott karbantartási tervek, valamint 
a MYDAILY webportál és alkalmazás segítségével 
végzett jármű-adatmenedzsment.

DAB RÁDIÓ 
+ DAILY BUSINESS UP™

Élvezze a DAB rádió összes funkcióját és 
csatlakoztassa okostelefonját vagy táblagépét 
a jármű rendszerére, hogy a lehető legjobban 
kihasználhassa a DAILY BUSINESS UP™ kínálta 
lehetőségeket.

DUPLA UTASÜLÉS KIHAJTHATÓ ASZTALLAL

Használja laptopját és végezze papírmunkáját a 
praktikus kihajtható asztalon.

NYITOTT RAKODÓHELY  
INDUKTÍV TÖLTŐVEL

Gondoskodjon mindenkor feltöltött 
mobileszközökről: helyezze őket a műszerfalba 
épített rakodóhelyen egyszerűen papírjai mellé, a 
praktikus induktív töltőre.

ELEKTROMOS RÖGZÍTŐFÉK

Az új elektromos rögzítőfék (Electric Parking Brake) 
a jármű leparkolásakor automatikusan aktiválódik és 
önműködően old, amint Ön ismét indulásra kész. A 
kézikar eltűnésével nagyobb hely marad a fülkebeli 
kényelmes mozgásra.

WEBASTO ÁLLÓHELYZETI FŰTÉS

A Webasto állóhelyzeti fűtéssel immár a múlté 
a hidegindítás – a motor előmelegítéséhez és a 
vezetőfülke előfűtéséhez egyszerűen programozza 
be a timer-funkciót, hogy induláskor mindig 
kellemesen meleg DAILY volánja mögé ülhessen.

MANUÁLIS VAGY AUTOMATIKUS 
LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS

Tartson kellemes hőmérsékletet a vezetőfülkében 
a DAILY légkondicionáló berendezéseivel. Válasszon 
a hatékony manuális és az energiaigényét a 
kompresszor optimális használatával csökkentő 
automatikus szabályzás között.

RUGÓZOTT ÜLÉSEK

A fűthető kivitelben is kínált, rugózott ülések még 
színvonalasabb kényelmet biztosítanak a vezető és 
utasa számára.

PRÉMIUM FEJTÁMLÁK

Vezessen mindenkor biztonságosan és kényelmesen 
az új textil-habanyag prémium fejtámlákkal.

EXTRAFELSZERELÉSEK
ALAKÍTSA KI DAILY MODELLJÉT FUVARFELADATÁNAK MEGFELELŐEN!
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ADAPTÍV SEBESSÉGSZABÁLYZÁS ÉS 
KÖZLEKEDÉSI TORLÓDÁS ASSZISZTENS

Az adaptív sebességtartó automatika (Adaptive 
Cruise Control; ACC) rendszere egyaránt tartja 
a megadott sebességet és követési távolságot. 
Városi közlekedéskor a torlódásasszisztens (Queue 
Assist) mérsékli az araszoló forgalom okozta 
stresszterhelést.

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK

A funkció és a stílus tökéletes kombinációjaként 
a könnyűfém keréktárcsák csekély tömegüknek 
köszönhetően 10 kilogrammal növelik a hasznos 
teherbírást. Csak szólóabroncsos modellekhez 
rendelhetők.

AEBS ÉS CITY BRAKE PRO

Az automatikus vészfékrendszer (Advanced 
Emergency Braking System; AEBS) az ütközésveszélyt 
önállóan érzékelve a jármű megfelelő lassításával 
segít megelőzni az ütközéseket, illetve enyhíteni azok 
következményeit. Sűrű városi forgalomban, lassú 
tempónál a City Brake PRO városi vészfékfunkció 
segít megelőzni a ráfutásos baleseteket.

TELJES-LED FÉNYSZÓRÓK

Az LED-technikájú világítás jóval erősebb 
fénykévéje nagyobb hatótávot biztosít, akár 15 
százalékkal javítva a látást és az akadályfelismerést. 
A LED-fényforrások rendkívül hosszú élettartama 
eredményeképpen Ön a karbantartási költségeket 
is csökkentheti.

LED-TECHNIKÁJÚ RAKTÉRVILÁGÍTÁS

A raktérvilágítás három új LED-fényforrása a raktér 
két oldalán és a hátsó ajtó felett csekély energiaigény 
mellett is intenzív megvilágításról gondoskodik.

A PROAKTÍV SÁVELHAGYÁSRA 
FIGYELMEZTETŐ RENDSZER

A sávtartást támogató proaktív asszisztensrendszer 
(ProActive Lane Keeping Assist) az éppen igénybe vett 
forgalmi sáv folyamatos megtartásában segíti a vezetőt, 
és diszkrét kormányzási beavatkozásokkal előzheti 
meg a sáv szándékolatlan elhagyását. Igény szerint a 
felfestett sávhatároló vonalaktól mért távolság és a 
kormányzási beavatkozások intenzitása is beállítható.

ECOSWITCH PRO

Az EcoSwitch PRO intelligens rendszere a vezető 
beavatkozása nélkül is pontosan tudja, mikor kell 
működésbe lépnie, és jelentősen mérsékli a DAILY 
üzemanyag-fogyasztását és ezzel károsanyag-
kibocsátását.

A gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer (Tyre 
Pressure Monitoring System; TPMS) valós időben 
ellenőrzi mindegyik gumiabroncs légnyomását, 
így azok mindenkor optimálisan alakulnak. Ezzel 
Ön nem csupán biztonságosabban közlekedhet, 
hanem az üzemanyag-fogyasztást is mérsékelheti. A 
DAILY kategóriájában az elsőként kínálja szóló- és 
ikerabroncsos modelljein is e technológiát.

FA RAKTÉRPADLÓZAT

A fa raktérpadlózat pontosan a DAILY méreteire 
készül és a szélekre összpontosuló terhelés ellen is 
hatékonyan védelmet nyújt.

MÉHSEJT-SZERKEZETŰ RAKTÉRBURKOLAT  
ÉS -PADLÓZAT

A méhsejt-szerkezetű oldalsó burkolatok 
és padlózat különösen hatékonyan áll ellen 
a nedvességnek, a vegyi anyagoknak és a 
karcolásoknak, a lehető leghatékonyabb védelmet 
biztosítva a jármű számára.

HÁTSÓ LÉGRUGÓZÁS

Ha munkája gyakori be- illetve kirakodással jár, 
minden bizonnyal nagyra értékeli majd a hátsó 
tengely légrugózását, amellyel igény szerint pillanatok 
alatt emelhető és süllyeszthető a rakfelület – 
hatékonyan segítve az időmegtakarítást.

TELMA® ELECTROMÁGNESES LASSÍTÓFÉK

A Telma® LVRS600 elektromágneses retarder akár 
350 newtonméter fékezőnyomatékkal lassíthatja 
a járművet, miközben működése az elektronikus 
stabilitásellenőrző rendszerrel (ESP) is teljes 
mértékben kompatibilis. A DAILY HI-MATIC 
család tagjaihoz is rendelhető technológia akár 80 
százalékban is fedezheti a gépkocsi fékezési igényét.

GUMIABRONCSNYOMÁS-ELLENŐRZŐ RENDSZER
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DAILY B-LINK MEGOLDÁSOK
Az új DAILY immár új szintre emeli a konnektivitás-kínálatát, a személyre szabott szolgáltatások világát nyitva meg Ön előtt, amelyekkel 
Ön is lehető legtöbbet hozhatja ki járművéből, maximalizálhatja az úton, munkában töltött idejét, a lehető leghatékonyabban 
menedzselheti járműflottáját, üzemanyagot és karbantartási költségeket takaríthat meg és magas fokon testre szabott finanszírozási 
és karbantartási tervek előnyeit élvezheti.
A Connectivity-box közvetlen kapcsolatot tesz lehetővé a jármű és az IVECO szakértőinek csapata között, akik minden hálózatba 
kacsolt járműtől kapnak adatokat és folyamatosan ellenőrzik őket.

A FŐBB SZOLGÁLTATÁSOK:

Távdiagnosztika (Remote Diagnostics)
A távolból elvégzett járműdiagnosztika révén megelőzhető a 
gépkocsi szervizben töltött állásideje.
Távolból végzett (Over The Air; OTA) szolgáltatás
A távolból elvégzett segélynyújtás és szoftverfrissítés 
feleslegessé teszi a márkaszerviz felkeresését.
Proaktív szolgáltatás
Az IVECO Control Room szakemberei által nyújtott proaktív 
szolgáltatás alapjául a jármű valós idejű paraméterei szolgálnak.
MYDAILY weboldal és alkalmazás
A jármű állapotának és a vezető tevékenységének felügyeletére 
szolgáló weboldal mobiltelefonos alkalmazásból is elérhető.
Szervizidőpont
Szervizidőpont-egyeztetés a MYDAILY weboldalon.

MYDAILY okosjelentések
Rendszeres időközönként automatikusan kiadott jelentés a 
jármű teljesítményéről és üzemanyag-fogyasztásáról.

Verizon Connect IVECO-flottamenedzsment
 - Alap-flottamenedzsment (Fleet Essential) 
Flottamenedzsment-rendszer alapfunkciókkal: pozíció, 
geofencing, üzemanyagjelentések, járműállapot, mutatószám-
rendszerek (scorecard)
 - Továbbfejlesztett flottamenedzsment (Fleet Enhanced) 
Professzionális flottamenedzsment vezetési időkkel,  
távoli tachográf-diagnosztikával és webszolgáltatásokkal
 - Továbbfejlesztett flotta- és munkamenedzsment  
(Fleet Enhanced and Workforce) 
Továbbfejlesztett flottamenedzsment munkafolyamat-
menedzsmenttel kiegészítve

Web API kapcsolat
A Web API interfész az Ön által használt flottamenedzsment-
rendszer típusától függetlenül biztosítja a jármű összes adatát.

A DAILY B-link megoldásokkal – akár sofőr-tulajdonosként, akár flottamenedzserként – Ön teljes mértékben kihasználhatja a konnektivitás-
szolgáltatások előnyeit, egyaránt tovább optimalizálva a jármű munkában töltött idejét és hatékonyságát, illetve a flotta működését.

CSOMAGOK SZOLGÁLTATÁSOK

OKOS (SMART)
- Távdiagnosztika
- OTA szolgáltatások
- Proaktív szolgáltatás

- MYDAILY webportál és alkalmazás
- MYDAILY szervizidőpont-egyeztetés
- MYDAILY okosjelentések

A fedélzeti connectivity-box által 
tartalmazott szolgáltatások

FLOTTA (FLEET) - Verizon Connect Fleet Essential 
- Verizon Connect Fleet Enhanced

- Verizon Connect Fleet Enhanced és Workflow
- Web API kapcsolat

Rendszeres díj ellenében nyújtott 
szolgáltatások
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TERVEZETT KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉSEK KITERJESZTETT GARANCIA

ELEMENTS: AMIT TARTALMAZ /  
AMIT NEM TARTALMAZ

 A 3XL és 2XL szerződések specifikus 
DAILY B-Link megoldások kínálatát 
tartalmazzák.

Az „amit tartalmaz / amit nem tartalmaz” információ az 
Ön piacán érvényes szerződéses dokumentumokban 
tekinthető meg.

A kínálat fő elemei – Karbantartás, Hajtásrendszer, Extra hajtásrendszer, Kopó alkatrészek – igény szerint kombinálhatók, így az Ön 
vállalkozásához tökéletesen illeszkedő szerződés állítható össze. A lehetséges kombinációkat az alábbi táblázat szemlélteti:

KARBANTARTÁS HAJTÁSRENDSZER
EXTRA  

HAJTÁSRENDSZER
KOPÓ  

ALKATRÉSZEK
HAJTÁSRENDSZER

EXTRA  
HAJTÁSRENDSZER

A konnektivitás segítségével a DAILY a személyre szabott szolgáltatások új szintjére 
lép. Az így nyert valós idejű járműadatok az Ön DAILY modelljének valós használata 
alapján kidolgozott, testreszabott karbantartási tervek kialakítására kínál számunkra 
lehetőséget – amelyek tökéletesen illeszkednek az Ön vállalkozásához.
Igényes alternatívaként Elements kínálatunk szolgál kiemelkedő rugalmassággal, 
amellyel Ön a tervezett karbantartás (Planned Maintenance) és a kiterjesztett 
garancia (Extended Warranty) szolgáltatásainak kombinációját is választhatja 
vállalkozása számára, s a további kiterjesztés (Additional Coverage) révén még tovább 
bővítheti az Ön által választott csomagot.

- Karbantartás
- Kenés
- A karbantartási és javítási 

kézikönyvben meghatározott 
olajcserék és más üzemi 
folyadékok cseréje

- Motor
- Üzemanyag-befecskendező 

rendszer
- Sebességváltó,
- A kardántengely és a hajtott 

tengely javítási munkái

- A hajtásrendszer elemek 
által nem tartalmazott 
komponensek, például  
az elektromos rendszer

- Tengelykapcsoló
- Fékbetétek
- Féktárcsák
- Fékdobok
- Dobfék-betétek

KARBANTARTÁS HAJTÁSRENDSZER
EXTRA  
HAJTÁSRENDSZER

KOPÓ  
ALKATRÉSZEK

ELEMENTS
VÁLASSZA KI A TEVÉKENYSÉGÉHEZ LEGJOBBAN ILLESZKEDŐ 
SZOLGÁLTATÁSOKAT!
A DAILY szolgáltatások széles kínálatával szolgál, amelyek pontosan az Ön igényeire szabhatók – járművét folyamatosan csúcsformában, 
vállalkozását pedig nyereséges működésben tartva.
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A

B

C

F

G

D
H I J

E

KÍNÁLAT
VÁLASSZA AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IGÉNYEINEK MEGFELELŐ DAILY MODELLT!
A DAILY furgon a szakma legszélesebb modellpalettáját kínálja, amelyről nem kevesebb, mint 8000 féle gyári változat közül választhat. 
Ezeket a különböző tengelytávok, teljesítménylépcsők, raktérfogatok, raktér-belmagasságok és hasznos terhelhetőségek kombinációi 
alkotják – hogy valóban alkalmazások széles spektrumát fedhessék le.

RAKTÉRFOGATOK
A tengelytávok, tetőmagasságok és hátsó karosszéria-túlnyúlások széles palettája különböző raktérfogatok egész sorát eredményezi. 
Valójában a DAILY az egyetlen furgon, amely 7,3-től egészen az egyedülálló 19,6 köbméterig kínál raktereket.

A

TENGELYTÁV
(mm)

B

JÁRMŰ-
HOSSZÚSÁG

(mm)

C

RAKTÉR-HOSSZÚSÁG 
(mm)

D

RAKTÉR-SZÉLESSÉG 
(mm)

G   MAGASSÁG / RAKTÉRFOGAT
ÖSSZTÖMEG (tonna)

H1 (1545 mm) H2 (1900 mm) H3 (2100 mm)

MÍN. MÁX.

3000 5080 2610 1800 7,3 m3 3,3 3,5

3520

5600 3130 1800 9 m3 10,8 m3 3,3 5,2

6000 3540 1800 12 m3 13,4 m3 3,3 5,2

4100
7170 4680 1800 16 m3 18 m3 3,5 7

7540 5125 1800 17,5 m3 19,6 m3 3,5 7

Válassza a fuvarfeladatának legmegfelelőbb hátsóajtó-méreteket.  
Akár 2 méter kihasználható ajtónyílás-magasság is rendelkezésére állhat a DAILY rakodásához.

HÁTSÓ AJTÓKOLDALSÓ AJTÓ

AZ AJTÓNYÍLÁS  
KIHASZNÁLHATÓ MAGASSÁGA

H  
H1 (mm)

 I  
H2 (mm)

J   
H3 (mm)

MAGASSÁG 1450 1800 2000

SZÉLESSÉG 1530

OLDALSÓ TOLÓAJTÓ MÉRETEI (mm) H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm)

E
  
MAGASSÁG 1440 1800

F
  
SZÉLESSÉG

tengelytáv 3000 1100

tengelytáv 3520 / 4100L 1200
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METÁLFÉNYEZÉSEK

SZÍNVÁLASZTÉK
VÁLASSZON SZÍNT DAILY MODELLJÉNEK!
Normál- és metálfényezések százai közül választhat, hogy pontosan illeszkedjenek vállalkozása dekorációjához, járműflottája többi 
tagjához vagy egyszerűen az Ön ízléséhez. Az itt bemutatott színek csupán néhány a DAILY egyéni kialakításához rendelkezésére álló 
sok-sok árnyalat közül.

ALAPSZÍNEK

52434 - ECO GREEN52481 - BOREAL BLUE

50127 - ULM GREY

50124 - METALLIC RED 52205 - BRILLIANT GREY

52358 - STONE GREY

52490 - INSTINCT BLUE

50116 - PLATINUM GREY

52360 - ALL BLACK

50051 - LIGHT BLUE

50126 - MARANELLO RED

50120 - PEGASO BLUE

50162 - PROFESSIONAL GREY

52170 - SUN YELLOW50105 - POLAR WHITE 52028 - ADVENTURE ORANGE

52062 - BACK TO BLACK

52507 - ICE WHITE 
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TARTOZÉKOK
FOKOZZA TOVÁBB A DAILY-ÉLMÉNYT!
A különféle tartozékok nagyban segítik, hogy igény szerint személyre szabhassa munkahelyét, minden szituációt megkönnyítve. 
Fejlessze tovább DAILY modellje technológiáját, kényelmét, biztonságát és gazdaságosságát a kifejezetten a modell számára tervezett 
tartozékok széles palettájával.

TECHNOLÓGIAI ERŐSÍTÉS
Szerelje fel mobil munkahelyét a legkorszerűbb technológiákkal! 
Az új Android-alapú multimédiás rendszer integrált GPS-alapú 
navigációs rendszert és DAB+ rádiót, tolatókamerát és 
kormánykerék-kezelőelemeket kínál – a teljes körű 
multimédiás navigáció és a biztonságos tolatás szolgálatában. 
Az okostelefontartó tökéletesen illeszkedik a DAILY 
műszerfalára és a Qi-technika segítségével vezeték nélkül is 
töltheti a készüléket. (1 / 2)

MAXIMALIZÁLJA HATÉKONYSÁGÁT!
Válogasson különböző tartozékok széles palettájáról és 
növelje tovább járműve gazdaságosságát és nyereségtermelő 
képességét! A DAILY oldalablakaira készült légterelőidomok 
hozzájárulnak a légellenállás és a turbulens áramlások 
mérsékléséhez, mégpedig a kilátás korlátozása nélkül.  
A lopásgátló megoldás (Anti-theft System) gyors tankolást 
tesz lehetővé és hatékonyan védi az üzemanyagot. (3 / 4)

KÖZLEKEDJEN BIZTONSÁGBAN!
Testreszabott kiegészítők fokozzák az Ön biztonságát vezetés 
közben: az európai minősítéssel is rendelkező, új első csőidom a 
jármű elejénél növeli a biztonságot, egyaránt fokozva a gyalogosok 
és az autó aktív és passzív védelmét. A Wi-Fi tolatókamera a 
jármű mögötti területre kínál rálátást, a megfelelő alkalmazás 
segítségével pedig akár okostelefonjáról is mindent ellenőrzése 
alatt tarthat. (5 / 6)

AZ ÖN FUVARFELADATÁRA KÉSZEN
Biztosítsa a leghatékonyabb védelmet DAILY modelljének raktere 
számára a karcolásokkal, nedvességgel és vegyi anyagokkal 
szemben ellenálló burkolatokkal és padlózattal! Válasszon a 
könnyű és korrózióálló alumíniumból készült, könnyen 
felszerelhető tetőcsomagtartók széles választékából és a 
legmagasabb fokú sokoldalúság érdekében egészítse ki őket 
csőtartóval, jelzőfény-tartóval és akár padlózattal. Tegye teljessé 
autója felszereltségét az Ön tevékenységéhez legmegfelelőbb 
szőnyegekkel és üléshuzatokkal! (7 / 8)

A tartozékok teljes kínálata a Tartozékkatalógusban, 
illetve az alábbi hivatkozáson az online-katalógusban  
is megtekinthető:
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Töltse le díjmentesen az App Store 
kínálatából, s tekintsen meg további 
képeket, információkat és videókat.

Fedezze fel a tartozékok  
teljes választékát a díjmentes 
„IVECO Accessories” alkalmazással.

1 - Új Android-alapú multimédiás rendszer

4 - Légterelőidomok 5 -  Wi-Fi tolatókamera

2 - Qi okostelefontartó

6 - Új első csőidom

8 - Üléshuzatok és szőnyegek7 - Tetőcsomagtartó és  és raktérburkolat

3 - Lopásgátló
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IVECO SZOLGÁLTATÁSOK

Az IVECO ASSISTANCE NON-STOP csupán egy telefonhívás nap  

24 órájában és a hét 7 napján, hogy a DAILY és az Ön vállalkozása továbbra  

is mozgásban maradjon. Magyarországi ügyfeleink a +36-1-439-1400 

telefonszámon kaphatnak magyar nyelvű segítséget.
Az IVECO NON-STOP az eredeti IVECO okostelefonos alkalmazás, amelyet 

járműve meghibásodásakor az IVECO szakembereivel folytatott 
kommunikációra vehet igénybe. Csupán írja be járműve adatait (alvázszám és 
rendszám) és egyszerű gombnyomással továbbíthatja igényét az IVECO 
Customer Center segélyszolgálatához. Mi haladéktalanul feldolgozzuk igényét, 

értesítjük a legközelebbi műhelyt és nyomon követjük járműve javítását.  
Az alkalmazás segítségével Ön is frissítéseket kaphat járműve kiszolgálásának 
folyamatáról.

Az IVECO a CNH Industrial N.V. márkájaként globális vezető szerepet tölt be a termelőeszközök területén. Különböző üzleti tevékenységei keretében egyaránt tervez, 
gyárt és értékesít mezőgazdasági és építőipari gépeket, tehergépkocsikat és más haszonjárműveket, autóbuszokat, valamint különleges járműveket, a hajtásrendszer-
alkalmazások széles portfóliója mellett. Mindezeken túl a CNH Industrial minden haszonjármű-márkája számára nagyteljesítményű eredeti alkatrészeket is forgalmaz.

Az IVECO CAPITAL az IVECO pénzügyi szolgáltató márkája, aki finanszírozási, 
lízing és bérleti konstrukciók, illetve kiegészítő szolgáltatások teljes palettáját 
kínálja a haszongépjárművek számára. A csomagokba kiterjesztett garancia, 
karbantartási és szervizszolgáltatások, valamint különböző típusú biztosítások 
is felvehetők.
Minden pénzügyi finanszírozási csomag az ügyfelek egyéni igényeire szabható 
és valamennyi – új, használt és átalakított – járműre igénybe vehető.
IVECO CAPITAL professzionális tanácsadással is szolgál ügyfeleinek a 
vállalkozásuk pénzügy igényeinek legmegfelelőbb termék kiválasztásában.
További információért kérjük, lépjen kapcsolatba a IVECO-márkakereskedőjével.

IVECO FAN SHOP
IVECO munka- és szabadidőruhák, irodaszerek és más tárgyak széles  
kínálatából választhat márkakereskedőjénél vagy az IVECO webshopban: 
www.ivecofanshop.com. 

Az IVECO EREDETI ALKATRÉSZEK mindvégig megbízhatóan – és 

költséghatékonyan – tartják mozgásban DAILY haszonjárművét élettartama 
hosszú évei során. A széles kínálat az új és felújított alkatrészektől egészen a 
szervizkészletekig és telematikai megoldásokig terjed. Az IVECO hét alkatrész-

raktárbázisból álló hálózatot üzemeltet és fejlett technikákat alkalmaz az 

Európa-szerte heti hét napos és napi 24 órás kiszállítások szolgálatában.
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