ÚJ
A FURGON AMINEK VAN ÜZLETI
ÉRZÉKE A FUVAROZÁSHOZ
Az új Daily a legjobb partner üzleti tevékenységéhez.
Épp olyan erőteljes, sokoldalú és jól teljesítő, mint mindig is volt. Emellett a fuvarozási
iparágra vonatkozó üzleti érzékének megfelelően, új funkciókat mutat be,
amelyek üzleti tevékenységének még jobb partnerévé teszik.
az Ön szolgálatába állította az innovációt és a technológiát, hogy ezáltal segítse
A Daily
járműve hatékonyabb használatát, és élvezhesse, ahogy az alacsonyabb birtoklási költségek
motorok
hozzásegítik vállalkozását a megfelelő nyereség eléréséhez. Az
tisztán és hatékonyan üzemelnek, hozzájárulva vállalkozása fenntarthatósági mutatóihoz.
Ezen túlmenően törődik a járművezetőivel is: a fülke még sosem volt ennyire
kényelmes és halk, és a HI-MATIC sebességváltó segítségével a járművezető felfedezi
bemutatja továbbá
a vezetés abszolút élményének jelentését. A Daily
a konnektivitás új szintjét, mobileszközét teljesen integrálja a járműbe, így az üzleti és
vezetési asszisztensé válik.
Az iparág legszélesebb kínálata még tovább bővült, hogy megfeleljen az Ön üzleti
tevékenysége és a világszerte lévő fuvarozók igényeinek folyamatosan fejlődő és szélesedő
spektrumának.
a tökéletes partner, aki csalhatatlan érzékkel előre látja vállalata
A Daily
igényeit, és évről évre megoldást kínál, amikor csak szüksége van rá.

TARTALOM

AZ ÖN ÚJ DAILY E6
KISTEHERAUTÓJA
Ezt a kiadványt azért hozták létre, hogy
segítsen az Ön igényeinek megfelelő új
Daily
kisteherautó testreszabásában.

Hozzon ki többet ebből a
kiadványból az ingyenes New Daily
E6 applikáció segítségével.
Töltse le az App Store-ból vagy a Google
Play-ről, hogy exkluzív hozzáférést kaphasson
további képekhez, információhoz és videókhoz.
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NYERESÉGTERMELŐ
A LEGJOBB PARTNER ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉHEZ.
A Daily
az a professzionális partner, amely segít megfelelő nyereséget elérni. Kiválaszthatja és személyre szabhatja a
járművet, amely tökéletesen megfelel üzleti tevékenységének, köszönhetően a piac szélesebb modellkínálatának. Számíthat arra,
hogy a munkát hatékonyan és alacsony fenntartási költségekkel végzi el (Teljes birtoklási költség). Legjobb üzleti partnerének
lenni azt is jelenti, hogy mindig számíthat a professzionális szervizhálózatra, bárhol és bármikor legyen is szüksége rá.

AKÁR 8%-OS ÜZEMANYAG-MEGTAKARÍTÁS*
tovább javítja az üzemanyag-megtakarítás terén szerzett hírnevét. A 136 és 180 lóerő közötti modelleken elérhető
A Daily
változó geometriájú turbófeltöltő biztosítja a motor hatékonyabb használatát. Továbbfejlődött az EcoSwitch megoldás: az új,
intelligens EcoSwitch PRO rendszer tudja, hogy mikor lépjen közbe és csökkentse a nyomatékot a járművezető beavatkozása
nélkül, csökkentve az üzemanyag-fogyasztást, anélkül hogy veszélyeztetné a termelékenységet. Az exkluzív IVECO Vezetési
Stílus Értékelő (Driving Style Evaluation) rendszer segít javítani a vezetési stílusát, épp úgy, mintha járművezető-oktató ülne
Ön mellett; ez további jelentős üzemanyag-megtakarítást eredményezhet.
AKÁR 12%-OS CSÖKKENÉS A KARBANTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI KÖLTSÉGEKBEN**
A hosszabb élettartamú komponenseknek és kopó-fogyó alkatrészeknek köszönhetően 50 000 km-re növelt karbantartási intervallumok
20%-kal több üzemidőt tesznek lehetővé két szervizlátogatás között. Az optimalizált fékrendszer új, keményebb fékbetéteinek
köszönhetően hatékonyabb és tartósabb, mint valaha.
Mindezek tetejébe bárhol is legyen, bármikor, mindig számíthat a professzionális szervizhálózatra, amely mozgásban tartja vállalkozását.
*

A megfelelő Euro 5b+ modellekhez képest és az Új Európai Menetciklus (New European Driving Cycle [NEDC]) szerint.
A megfelelő Euro 5b+ modellekhez képest.

**

Az intelligens EcoSwitch PRO rendszer pontosan tudja, hogy mikor lépjen közbe
a járművezető beavatkozása nélkül, felismerve, hogy a jármű rakománnyal teli-e
vagy sem, csökkentve az üzemanyag-fogyasztást és tovább mérsékelve
az emissziót.
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A Vezetési Stílus Értékelő (DSE) rendszer olyan, mintha egy oktató lenne a
fedélzeten, aki valós idejű javaslatokat ad a járművezetőnek, hogyan optimalizálja
a vezetési stílusát és ezáltal csökkentse az üzemanyag-fogyasztását. Tapasztalat
igazolja, hogy csupán a DSE javaslatainak követésével akár 15% üzemanyag
is megtakarítható.
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FENNTARTHATÓ TECHNOLÓGIA
TELJESÍTMÉNY ÉS HATÉKONYSÁG AZ ÖN
SZOLGÁLATÁBAN
A Daily
furgon üzleti érzékét a fejlett motor-, és sebességváltó-technológiára
alkalmazza, hogy ezáltal a feladatai hatékony és megbízható elvégzéséhez
kiemelkedő teljesítményt nyújtson. Az új motorkínálat nagyobb teljesítményt és
nyomatékot kínál, miközben alacsony emissziója révén csökkenti a Daily
környezetre gyakorolt hatását.

A HATÉKONYSÁGOT NÖVELŐ MOTORTECHNOLÓGIÁK
LP-EGR-technológia AdBlue® nélkül: Az IVECO kisnyomású kipufogógáz visszavezetéssel ellátott, 2,3 literes F1A motorjaival
szerelt modellek ideálisak a járműmenedzsment leegyszerűsítésére. Számos tulajdonság, pl. a változó lökettérfogatú olajpumpa és
a turbófeltöltő biztosít kiváló üzemanyag-megtakarítást, – és alacsonyabb fenntartási költségeket – továbbá nagyobb
teljesítményt és nyomatékot.

A LEGSZÉLESEBB MOTOR- ÉS SEBESSÉGVÁLTÓ KÍNÁLAT
A Daily
fejlett motor-, és sebességváltó-technológiák használatával nyújt kiváló teljesítményt és kiemelkedő üzemanyag-megtakarítást,
amivel hatékonyan, megbízhatóan és figyelemre méltóan alacsony környezeti károsítással végezheti el feladatait.

MOTOR

SCR-technológia: a kipufogó gázok utókezelésére szelektív katalitikus redukciót (Selective Catalytic Reduction) alkalmazó
modellek az égési folyamat megváltoztatása nélkül kovácsolnak előnyt ezen egyszerű rendszer segítségével, így alacsony fenntartási
költségek mellett áll rendelkezésére a szükséges teljesítmény és hatékonyság.

2,3 literes F1A

KIBOCSÁTÁS
ÉS ÜZEMANYAG

CNG-technológia: A Daily Natural Power ugyanazt a teljesítményt és gyors reakciót nyújtja, mint a dízel megfelelője, mert
dízelmotorból átalakított, sűrített földgázzal (CNG) működő motorral szerelték fel. Tiszta üzemű jármű és figyelemreméltóan
csendes, amely további előnyt jelent a városi területek alacsony emissziós zónáiban.

*

3,0 literes F1C
EURO 6
HEAVY DUTY DÍZEL

EURO 6 LIGHT DUTY DÍZEL

EURO 6
HEAVY DUTY CNG**

MODELL
MEGJELÖLÉSE

120

TELJESÍTMÉNY

116 LE (85 kW)

NYOMATÉK

320 Nm

350 Nm

350 Nm*

350 Nm

430 Nm

470 Nm

350 Nm

430 Nm

350 Nm

SEBESSÉGVÁLTÓ

HI-MATIC /
MANUÁLIS

HI-MATIC /
MANUÁLIS

HI-MATIC /
MANUÁLIS

MANUÁLIS

HI-MATIC /
MANUÁLIS

HI-MATIC

MANUÁLIS

HI-MATIC /
MANUÁLIS

MANUÁLIS

380 Nm a HI-MATIC verziók esetén.

**

140

160

150

180

210

150

180

136 LE (100 kW) 156 LE (115 kW) 150 LE (110 kW) 180 LE (132 kW) 205 LE (150 kW) 150 LE (110 kW) 180 LE (132 kW)

140
136 LE (100 kW)

Sűrített földgáz.

AZ ABSZOLÚT VEZETÉSI ÉLMÉNY
Az IVECO exkluzív HI-MATIC nyolcfokozatú automata
sebességváltója egyre több modellhez nyújtja a kényelem,
a biztonság, az üzemanyag-takarékosság és a teljesítmény
összes előnyét, hogy megfeleljen minden üzleti igénynek.
2,3 literes F1A dízelmotor
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3,0 literes F1C dízelmotor

3,0 literes F1C sűrített földgáz-üzemű motor
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PRODUKTÍV KÉNYELEM
ÉLVEZZE PROFESSZIONÁLIS MUNKAKÖRNYEZETÉT
A Daily
kivételes kényelemmel, funkcionalitással és vezethetőséggel kombinálja a fuvarozás iránti természetes elhivatottságát.
Amikor a kormánynál ül, kikapcsolódhat a kabin kényelmében annak a tudatában, hogy hatékonyan végzi a munkáját. A fülke
professzionális üzleti környezetet biztosít, amely tele van vállalkozása működtetését segítő funkciókkal.

Ezen az oldalon található összes kép a táblagépek és okostelefonok használatát
mutatja be, amelyek nem képezik részét a jármű alapfelszerelésének.

TAPASZTALJA MEG A TELJES HATÉKONYSÁGOT A MOBIL IRODÁJÁBAN
A funkcionális műszerfal kombinálja a stílust a praktikus és hasznos funkciókkal. Feltöltheti mobiltelefonját vagy táblagépét,
valamint még egy készüléket a 2 USB-bemeneten, vagy választhatja az opcionális indukciós töltőt. A kezelőszervek minősége és
elhelyezése megkönnyíti a kényelmes vezetést.
A tárolórekeszeket úgy tervezték, hogy elősegítsék a hozzáférhetőséget. Akár 18 rekesz is lehet, többek között az új, nyitott
tárolórekesz. Ezeket úgy helyezték el a fülkében, hogy könnyen elérhetők legyenek, így dokumentumait és a munkához
szükséges anyagait szervezetten és célszerűen tárolhatja.

A műszerfalba integrált új DAB rádió az összes fő DAB- és FM-funkciót
ellátja: például többek között név alapján kiválaszthatja a rádiócsatornát,
elolvashatja a hallgatott műsor vagy dal címét, beállíthatja a közlekedési hírek
vagy az időjárás-jelentés vételét, vagy előre beállíthat akár 15 csatornát.
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Az újratervezett, könnyen olvasható műszerek és a bizonyítottan jó
ergonómiájú kezelőszervek, ahol minden kézre esik és a megfelelő helyen
van, megkönnyítik a biztonságos és kényelmes vezetést.

TAPASZTALJA MEG A TELJES KÉNYELMET
A belső zajszint jelentős csökkentésével a fülke most még csendesebb, mint valaha. A 4 decibeles csökkenés 8%-kal javította a
jármű akusztikáját és a hangok felismerését.
A kényelmes beltér, az új bőr kormánykerék, a kék üléskárpit és az új textil-szivacs fejtámla professzionális környezetet
biztosít, ahol Ön és utasai produktívan és teljes biztonságban dolgozhatnak.

Az ajtó burkolatát úgy tervezték újra, hogy legyen egy nyitott tároló,
ahol például az elsősegélycsomagot tárolhatja. A fülke akár 18 praktikus
tárolórekeszt is biztosít, hogy a személyes és a munkához szükséges anyagai
mindig rendezetten kéznél legyenek.

A műszerfal és az ajtóburkolat kárpitja elérhető teljesen fekete verzióban,
de az exkluzivitásra vágyók számára kapható a fülke kárpitjával harmonizáló,
stílusos, kétszínű, kék-fekete verzióban is.
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FEDÉLZETI KONNEKTIVITÁS
ÖSSZEKÖTTETÉSBEN TARTANI A VÁLLALKOZÁSÁT EGYSZERŰEN
A Daily
bemutatja a konnektivitás új módját: nincs szüksége további felszerelésre, csak az okostelefonjára vagy a táblagépére.
Amint letöltötte a DAILY BUSINESS UP™ applikációt a készülékére, az automatikusan Bluetooth®-kapcsolatba lép a járművel a
DAB rádión keresztül: az alkalmazás most már közvetlen kapcsolatban áll a Daily
járművével és annak motorjával. Már kész is:
a DAILY BUSINESS UP™-pal a készülékén egyszerűen indítsa be a motort, kapcsolja be a rádió, és már csatlakozott is. Élvezheti a
vállalkozás számára – vezetési és üzleti asszisztensként – nyújtott kettős szerepének előnyeit.

AZ ÖN VEZETÉSI ASSZISZTENSE
A DAILY BUSINESS UP™ a Vezetési Stílus Értékelő rendszer révén
a járművezető oktatójaként, a Sygic Professional GPS navigációs
rendszer révén navigátorként szolgálhat, illetve segíthet mindennap
hatékonyságának növelésében, továbbá biztosítja, hogy a jármű
kiváló állapotban maradjon.
A csúcskategóriás autókban megtalálható összes multimédiás
infotainment funkciót tartalmazza.
A megfelelően elhelyezett táblagéptartó különböző méretű
okostelefonokat és táblagépeket tud rögzíteni.

DAILY
BUSINESS UP™

A DAILY BUSINESS UP™-pal az eszközén:
• Munka közben vezetési utasításokat kaphat a Vezetési Stílus
Értékelő rendszer révén
• Megtalálhatja a legjobb útvonalat a Sygic professzionális GPS
navigációs rendszerrel
• Megfigyelheti a jármű kiegészítő funkcióit a kiterjesztett
műszerfal segítségével
• Könnyedén megnézheti az Interaktív felhasználói kézikönyvet,
amennyiben információra van szüksége a járművéről
• Javíthatja a mobiltelefonja funkcionalitását, többek között
a szöveges üzenetek meghallgatása és elolvasása által
• Kezelheti az eszközén vagy pendrive-ján lévő multimédiatartalmakat
• Kapcsolatba léphet az IVECO Assistance Non-Stop
szervezettel, a hét minden napján 24 órában elérhető közúti
segélyszolgálattal.

AZ ÖN ÜZLETI ASSZISZTENSE
A DAILY BUSINESS UP™ segíthet beosztani a munkákat
és valós időben értesíteni a járművezetőt a változásokról.
A jármű használatának optimalizálása céljából megszervezheti a
járművezető útitervét és feladatait, és hatékonyan irányíthatja
flottáját, ami előnyére válhat üzleti tevékenységének.
A DAILY BUSINESS UP™ segítségével:
• Optimalizálhatja a flottája működését, beoszthatja a
munkákat és valós időben kioszthatja azokat a
járművezetőknek a Sygic FleetWork révén, amely teljesen
integrálva van a jármű Sygic GPS navigációs rendszerébe
• Követheti a betervezett szervizeket a karbantartási terv
figyelmeztetései által
• Megfigyelheti a járművezető teljesítményét és a munka
közbeni képzésüket a DSE segítségével
• Kapcsolatban maradhat az IVECO-val és értesülhet
a legújabb Daily-hírekről
• Megtalálhatja a legközelebbi IVECO márkakereskedést
és szervizpontot
• A képernyő megnyomásával elérheti a jármű összes
információját

Fedezze fel a
DAILY BUSINESS UP™-ot

VEZETÉSI STÍLUS ÉRTÉKELÉS

INTERAKTÍV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PROFESSZIONÁLIS NAVIGÁCIÓS RENDSZER
ÉS A FLEETWORK ALKALMAZÁS

KITERJESZTETT MŰSZERFAL

A fenti képek csupán néhányat muatatnak be a DAILY BUSINESS UP™ számos funkciója közül.

A Sygic Professional GPS navigációt és a jobb munkaerő-gazdálkodást segítő Sygic FleetWork-öt a Sygic partnerségében biztosítjuk.

10

11

PÁRATLAN TELJESÍTMÉNY
ENGEDJE SZABADON TEHETSÉGÉT A KITŰNŐ MOTOROKKAL
A Daily
biztosítja mindazt a vonóerőt, rakománykapacitást, teljesítményt és gyors reakcióidőt, amire szüksége van. Ehhez párosul
a kitűnő üzemanyag-takarékosság. Számíthat rá, hogy ez a kiemelkedő teljesítmény a jármű szolgálatának hosszú évei alatt is megmarad.
Kiválaszthatja a feladatának leginkább megfelelő teljesítményt: a kínálat a belépőmodellek 116 lóerős legnagyobb teljesítményétől
az iparág legerősebb, 205 lóerős négyhengeres motorjáig tart. A választási lehetőségek között ott van az új 136 lóerős VGT és a
180 lóerős modell, akárcsak a legerősebb 2,3 literes F1A VGT 156 lóerővel. Mindezek tetejébe a nyomaték akár 470 Nm nagyságú
is lehet a 3,0 literes F1C motor esetében. Az összes motor kiemelkedő teljesítményt nyújt minden feladat során, és hosszú élettartamot
biztosít maximális hatékonyság mellett. A csendes működést és fenntartható megoldást kereső fuvarozási vállalkozások számára
a 136 lóerős, sűrített földgázzal (CNG) működő Daily Natural Power a tökéletes választás.

F1A E6 NYOMATÉKI MUTATÓI

F1C E6 NYOMATÉKI MUTATÓI
500

F1A VGT 160

F1C TST 210

450

F1A VGT 140

450

F1C VGT 180

400

F1A WG 120

400

F1C WG 150

NYOMATÉK (Nm)

NYOMATÉK (Nm)

500

350
300
250

350
300
250

200

200

150

150

100

500

1000

1500

2000
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3500

4000

MOTOR FORDULATSZÁM (ford./perc)
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500

1000
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MOTOR FORDULATSZÁM (ford./perc)

VGT: Változó geometriájú turbófeltöltő; WG: WasteGate; TST: Kétlépcsős turbófeltöltő

Folyamatos erős teljesítmény lapos nyomatékgörbével, magasabb nyomaték és több lóerő alacsony fordulaton.

KORLÁTLAN SOKOLDALÚSÁG
DAILY FURGON A HATÁRTALAN AMBÍCIÓK VALÓRA VÁLTÁSÁHOZ
A Daily
kategóriájának legsokoldalúbb járműve, az ágazat legszélesebb választékával. Ez az egyetlen furgon, amelynek kínálata
3,3-tól 7 tonnáig terjedő össztömegig és 7,3 m3 és 19,6 m3 közötti rakodási térfogatig terjed. Végtelen sokoldalúságával lehetőségek
tárházát vonultatja fel: a feladatok sokfélék lehetnek a sokmegállós városi kiszállítástól kezdve (pl. csomagszolgálat) a nehéz tárgyak
szállításáig (pl. bútorszállítás). A számos elérhető felépítményezési opció a különféle feladatok széles spektrumát teszi lehetővé;
könnyen személyre szabható és átalakítható például autómentővé vagy mentőautóvá. A Daily
jó üzleti érzékkel előre látja az Ön
igényeit a fuvarozási iparágban, így Ön bármilyen feladathoz megtalálhatja az igényeinek megfelelő modellt, amely könnyedén,
hatékonyan és alacsony birtoklási költséggel, a környezet védelmét szem előtt tartva képes ellátni a kívánt munkát, hozzájárulva ezzel
az üzleti tevékenység fenntarthatóságához.
A modellkínálat lehetőséget nyújt a fuvarozási igényeinek kielégítéséhez.
FURGON

FÉLIG ÜVEGEZETT FURGON

ÜVEGEZETT FURGON

3,3–7 t

3,3–5,2 t

4,5–6,5 t

ALACSONY TETŐ (H1)

KÖZÉPMAGAS TETŐ (H2)

MAGAS TETŐ (H3)

7,3–9 m3

10,8–17,5 m3

13,4–19,6 m3

JÁRMŰ
ÖSSZTÖMEGE

RAKODÁSI TÉRFOGAT

12
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VELESZÜLETETT ROBUSZTUSSÁG

EGYEDÜLÁLLÓ TARTÓSSÁG

KEMÉNYRE KOVÁCSOLVA. SENKI SEM ÉR A NYOMÁBA

TARTÓS ÉRTÉKTEREMTÉSRE TERVEZVE

A Daily
arra született, hogy megbirkózzon a legnagyobb kihívásokat rejtő munkákkal: egy teherautó DNS-eivel rendelkezik, és
felépítése is ennek megfelelő. Az össztömeg kínálata egészen 7 tonnáig terjed; ha szeretné, minden egyes álló nap elviszi a maximális
mennyiségű rakományt. A nagy teljesítményű első felfüggesztések nemcsak a jármű kiváló irányíthatóságát biztosítják, hanem a
megengedett legnagyobb terhelhetőséget is megnövelik. A könnyű, nagyon erős QUAD-LEAF felfüggesztés, amely minden 3,5 tonnás
modellen elérhető, akár 1 900 kg-os megengedett legnagyobb terhelhetőséget is lehetővé tesz az első tengelyen, míg a QUAD-TOR
felfüggesztéssel szerelt ikerkerekes modelleken ez akár 2 500 kg is lehet. A Daily
nagyobb terhelhetőségnek köszönhetően
a munka gyorsabban és kevesebb fuvarral elvégezhető – ezáltal csökkentve a fenntartási költségeket és a széndioxid-terhelést.

A Daily
terhelhetősége kategóriájában páratlan, és úgy építették meg, hogy napról napra, évről évre folyamatosan – minden más
furgonnál tovább – tudja nyújtani ezt a magas teljesítményt. Megbízható motorjának és sebességváltójának köszönhetően, amely biztosítja,
hogy a motor mindig optimális fordulaton dolgozzon, a hajtáslánc hosszú élettartamú lesz, és kiváló teljesítményét mindvégig megőrzi.
A Daily
anyagilag is jól fog teljesíteni minden egyes nap, amikor Önnek dolgozik; minden lehetőséget megragad, hogy növelje az üzleti
tevékenység értékét!

A furgon nagy, akár 4 tonnás terhelhetősége és az akár 19,6 m3
rakodási térfogat lehetővé teszi, hogy ugyanazt a mennyiséget
kevesebb fuvarral szállítsuk el, ezáltal csökkentve a kiadásokat és
növelve a termelékenységet.
14

A Daily
mindig kihúzza a zűrös helyzetekből – soha sem okoz
csalódást, amikor szükség van az erejére és a teljesítményére.
15

ÚJ
AZ ABSZOLÚT VEZETÉSI ÉLMÉNY

E6
AZ ELSŐ 8 FOKOZATÚ AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ AZ
IPARÁGBAN A LEGNAGYOBB KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG
ÉRDEKÉBEN
Az új sebességváltó generációt úgy tervezték, hogy abszolút vezetési élményt
nyújtson: az ergonomikus, multifunkcionális váltókar révén teljesen a forgalomra
és a vezetési körülményekre tud összpontosítani. A kényelmes vezetés közbeni
fokozott biztonságra a HI-MATIC a megoldás.
KIMAGASLÓ ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSSÁG AZ ECO VAGY
POWER MÓD VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGNEK KÖSZÖNHETŐEN
Tökéletesen illeszkedik a mindennapi munkához és a járművezetőhöz az
alkalmazkodó kapcsolási karakterisztika által. A Daily HI-MATIC
finoman
vált a megfelelő fokozatba kevesebb, mint 200 ezredmásodperc alatt. A széles
áttételi tartománynak köszönhetően a motor mindig a megfelelő fordulatszámon
fog működni.
A MANUÁLIS SEBESSÉGVÁLTÓHOZ KÉPEST AKÁR 10%-KAL
ALACSONYABB KARBANTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI KÖLTSÉGEK
A KIEMELKEDŐ MEGBÍZHATÓSÁGNAK ÉS TARTÓSSÁGNAK
KÖSZÖNHETŐEN
A tartósságot szem előtt tartva tervezték: az új megoldások védik a motort és a
sebességváltót, ezáltal kevesebb karbantartás szükséges. A mérnökeink biztosították,
hogy túlszárnyalják a Daily legendás megbízhatóságát.
KATEGÓRIÁJÁNAK LEGJOBBJA: A LEGMAGASABB TELJESÍTMÉNY
(205 LE) ÉS A LEGMAGASABB NYOMATÉK (470 NM)
Különlegesen széles motorválasztékával – 2,3 literes vagy 3,0 literes lökettérfogatig
116-tól egészen 205 lóerőig, és 320-tól 470 Nm nyomatékig, és a rekordot
jelentő 7 tonnás össztömegig – a Daily HI-MATIC
az elérhető legszélesebb
választékot kínálja a legnagyobb kihívásokat rejtő feladatokra.

Az új hűtőrács egy vízszintes vonallal köti össze
a fényszórókat, és gördülékenységet ad a jármű
formájának. A Daily HI-MATIC
termékcsalád
most még könnyebben felismerhető, köszönhetően
az egyedülálló króm hűtőrácsnak.

MINDEN FELADATRA KÉSZEN ÁLL

Daily HI-MATIC E6 URBAN
Maximális mindennapi kényelem

Daily HI-MATIC E6 REGIONAL
Maximális mindennapi rugalmasság

Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL
Maximális mindennapi megbízhatóság
16
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FENNTARTHATÓ FUVAROZÁS

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

NEM CSAK ELMÉLET, HANEM PUSZTA VALÓSÁG

TAPASZTALJA MEG A MINDENNAPI UTAZÁS KÉNYELMÉT

A Daily természetéből fakadóan előre látja a hivatásos fuvarozók igényeit. Épp ezért, mivel a klímaváltozás és a levegő minősége egyre
fontosabb kérdésekké válnak a városközpontokban, a Daily az ügyfelei igényeinek megfelelő, a környezetre legkisebb hatást gyakorló
fenntartható megoldásokat mutatott be: a Daily Electricet és a Daily Natural Powert.

A Daily Minibusz
mind a járművezetőnek, mind az utasoknak kiemelkedő kényelmet és a kiváló járműcsaládra jellemző alacsony
fenntartási költséget nyújt. Az összes utasszállítási feladatát el fogja tudni végezni, és biztos lehet benne, hogy ügyfelei még nagy
távolságú utazások alatt is stílusos környezetben élvezhetik a fényűző kényelmet.

DAILY ELECTRIC - AZ ÖN CSENDES ZÉRÓ-EMISSZIÓS* PARTNERE
A Daily Electric kategóriájának egyetlen 100%-ban elektromos járműve. Nagy hatékonyságú akkumulátor-rendszerének köszönhetően
csendesen és hatékonyan működik. Az Eco-Power mód és a fékenergia-visszanyerés révén alacsonyan tartja az energiafelhasználást.
Ez akár 280 km-es (NEDC) megnövelt hatótávot és nagyobb terhelhetőséget eredményez. A Gyorstöltés (Fast Charging) móddal
mindössze néhány óra alatt feltölthető; akár az otthoni 230 V-os aljzathoz is csatlakoztatható. A Daily Electric az ágazat legszélesebb
választékát kínálja, akár 5,6 tonnás jármű-össztömegig és 19,6 m3 raktérig.

EGY MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ DAILY MINIBUSZ
A Daily Minibusz
széles kínálata képes megfelelni a különböző személyszállítási feladatok különböző igényeinek: turistautak a kényelmes
és stílusos utazásért, városközi utak kategóriaelső utaslétszámmal és iskolabuszok kifejezetten a diákok szállítására tervezve.

*

Csak a vezetési szakaszra vonatkozik.

Három fajta motor érhető el: Dízel, Natural Power CNG (az alacsonyabb környezetszennyezésért) és Electric (2 vagy 3 nagy
energiasűrűségű, szuperkondenzátorokkal kombinált akkumulátorokkal).
A Daily Minibusz kategóriája kínálatának legjobb teljesítményét nyújtja az innovatív HI-MATIC nyolcfokozatú automata sebességváltónak
köszönhetően, amelyet arra terveztek, hogy maximális teljesítményt, minimális fenntartási költségeket, verhetetlen kényelmet és
kiemelkedő fokozatváltásokat biztosítson.
A kínálat csúcsán lévő, 6,5 tonnás verzióban akár 22 utas is helyet foglalhat, és bőséges csomagteret biztosít: a piacon elérhető
legjobb alapjármű a minibuszok kategóriájában.

DAILY NATURAL POWER - FENNTARTHATÓ ÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SZÁLLÍTÁS
A Daily Natural Power a leginkább környezetkímélő belsőégésű motort kínálja. Egyedülálló abban az értelemben, hogy
dízelmotorból átalakított, sűrített földgázzal (CNG) működő motorral szerelték fel. Ez azt jelenti, hogy az erejét, nyomatékát
és reakcióját tekintve ugyanazt a teljesítményt nyújtja, mint a dízel megfelelője, modellválasztéka pedig ugyanaz, mint a
dízelüzemű változatnál. Csendesebb is, így használható éjjeli áruszállításra városközpontokban, és alacsony emissziós zónákba
is behajthat. A Daily Natural Power gyorsan népszerűvé vált a széndioxid-terhelésük csökkentésére hatékony megoldást
kereső vállalkozások körében.
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DIÓHÉJBAN
NYERESÉGTERMELŐ

PRODUKTÍV KÉNYELEM

• Válassza ki professzionális partnerét a piac legszélesebb kínálatából
• Takarítson meg akár 8%-nyi üzemanyagot a változó lökettérfogatú olajpumpa, a
változó geometriájú turbófeltöltő, az EcoSwitch PRO, a csökkentett motortömeg
és a motor és a tengelyek csökkentett súrlódásának köszönhetően
• Csökkentse még tovább az üzemanyag-fogyasztását a Vezetési Stílus Értékelő
valósidejű vezetési javaslatainak köszönhetően
• Élvezze az akár 12%-os csökkenést a karbantartási és javítási költségekben a tovább
tartó alkatrészeknek és az optimalizált fékrendszernek köszönhetően
• Számítson a professzionális szervizhálózatra, bárhol és bármikor legyen is szüksége rá

• Élvezze a csendes fülkét, ahol a belső zajszintet jelentősen, 4 decibellel
csökkentették, ezzel 8%-kal javítva a jármű akusztikáját és a hangok felismerését
• Tapasztalja meg a műszerfal ergonomikus kezelőszerveit, amelyek a biztonságos
vezetés érdekében könnyen elérhetők
• Rendezze el a személyes és a munkához szükséges tárgyait a 18 hasznos
tárolórekeszben
• Dolgozzon kényelmes és professzionális környezetben az új bőr kormánykerék,
a kék üléskárpit és az új textil-szivacs fejtámla révén

FENNTARTHATÓ TECHNOLÓGIA

FEDÉLZETI KONNEKTIVITÁS

• Tegye a járműmenedzsmentjét minél egyszerűbbé az LP-EGR technológiával
AdBlue® nélkül – a még erősebb F1A 2,3 literes motorcsalád esetén
• Jusson hozzá az összes kívánt teljesítményhez az egyszerű és hatékony
SCR-technológiával
• Tapasztalja meg az abszolút vezetési élményt a kategóriájában egyedülálló
nyolcfokozatú automata sebességváltó segítségével, amely a Daily HI-MATIC
termékcsaládban elérhető
• Élvezze a dízelmotor-teljesítményű, tiszta és csendesen járó Daily Natural Power-t

• Tartsa összeköttetésben vállalkozását az egyedülálló DAILY BUSINESS UP™
alkalmazás révén
• Optimalizálja a vezetését a Vezetési Stílus Értékelővel és a jármű hatékonyságkezelő
eszközeivel
• Találja meg mindig a legjobb útvonalat a 3D-s professzionális navigációs rendszerrel
• Növelje flottájának hatékonyságát a munkák kiosztását és kiszállításuk időzítését
segítő, teljesen integrált FleetWork alkalmazás által

PÁRATLAN TELJESÍTMÉNY

EGYEDÜLÁLLÓ TARTÓSSÁG

• Válassza a feladatainak leginkább megfelelő üzleti partnert, amely 2,3 literes
és 3,0 literes motorral érhető el
• Használja ki a széles teljesítménykínálatot, 116 LE-től egészen 205 LE-ig,
és 320 Nm-től egészen 470 Nm nyomatékig
• Használja ki a hátsókerék meghajtást, hogy optimális körülmények közt vezethessen
a lehető legnagyobb terhek szállítása közben is

• Számíthat az erőátvitel hosszú élettartamára, amelyet a megbízható motor
és a mindig optimális fokozatba kapcsolható sebességváltó biztosít
• Találja meg a Daily
járműben élete partnerét, és élvezze kiváló értékeinek
összes előnyét
• Használja ki az akár 12%-os megtakarítást a karbantartási és szervizelési
költségekben, és a javítások közötti 20%-kal több időt, ugyanis a karbantartási
intervallum 50 000 km-re növekedett

KORLÁTLAN SOKOLDALÚSÁG

VELESZÜLETETT ROBUSZTUSSÁG

• Bármi is legyen a feladata, találja meg azt a Daily
járművet, amely megfelel az
elvárásainak. 3,3-tól 7 tonnás össztömegével és 7,3 m3 és 19,6 m3 közötti rakodási
térfogatával kategóriájának legsokoldalúbb furgonja
járművét a számos feladatot lehetővé tevő
• Szabja személyre Daily
karosszériaváltozatok széles kínálatából
• Válassza ki azt a változatot, amelyik megfelel a fuvarozási elvárásainak: zárt furgon,
félig üvegezett, és üvegezett furgon

• Rakja meg Daily-jét teljes terhelhetőségig minden nap, évről évre, annak a
tudatában, hogy megbízhatóan és hatékonyan teljesít minden egyes feladatot
• Végezze el a munkát gyorsabban és kevesebb fuvarral a jármű nagyobb, akár
4 tonnás terhelhetőségének, és a legnagyobb, akár 19,6 m3 rakterének köszönhetően
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VÁLASZTÉK
VÁLASSZA AZ ÜZLETI SZÜKSÉGLETEINEK MEGFELELŐ DAILY-T

HÁTSÓ AJTÓK

A Daily
furgon kínálja az ipar legszélesebb modellválasztékát, nem kevesebb, mint 8 000 gyári verzió közül lehet választani.
Kombinálja a különböző tengelytávokat, teljesítményszinteket, térfogatokat, a raktér belső magasságait és terhelhetőségeket, hogy
megfelelhessen a feladatok széles spektrumának. A Daily furgon azért született meg, hogy a fuvarozókat szolgálja, és az évek során
kialakult jó üzleti érzékének köszönhetően, előrelátva az iparág fejlődését, szélesítette a kínálatot, hogy megfeleljen az egyre
változatosabb igényeknek.

HÁTSÓ AJTÓ MÉRETEI
MAGASSÁG
SZÉLESSÉG

H H1 (mm)

1 450

I H2 (mm)

1 800

J H3 (mm)

2 000

1 530

H
G MAGASSÁG / RAKODÁSI TÉRFOGAT
B

C

D

TENGELYTÁVOLSÁG
(mm)

JÁRMŰ
HOSSZ
(mm)

RAKTÉR
HOSSZ
(mm)

RAKTÉR
SZÉLESSÉG
(mm)

3 000

5 040

2 610

1 800

7,3 m3

5 560

3 130

1 800

9m

5 960

3 540

1 800

7 130

4 680

7 500

5 125

A

H1 (1 545 mm)

H2 (1 900 mm)

H3 (2 100 mm)

10,8 m

3

3

I

J

JÁRMŰ ÖSSZTÖMEG
(tonna)

MIN.

MAX.

3,3

3,5

3,3

5,2

3 520
12 m

3

13,4 m

3,3

5,2

1 800

16 m

3

18 m

3,5

7

1 800

17,5 m3

19,6 m3

3,5

7

3

3

4 100

Válassza ki a hátsó ajtó méreteit feladatának megfelelően. Akár 2 méteres maximális használható ajtónyílás-magasság mellett
rakodhatja meg a Daily
járművét.

E
G

RAKODÁSI TÉRFOGATOK

F
D

C
A
B
OLDALSÓ AJTÓ
OLDALSÓ TOLÓAJTÓ MÉRETEI
E

F
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H1 (mm)

H2 (mm)

1 440

MAGASSÁG

H3 (mm)
1 800

TENGELYTÁVOLSÁG: 3 000

1 100

TENGELYTÁVOLSÁG: 3 520 / 4 100L

1 260

A tengelytávok, tetőmagasságok és hátsó túlnyúlások széles kínálata hatalmas választékot nyújt rakodási térfogatból. Valójában a Daily
az egyetlen furgon, amely 7,3 m3-től az egyedülálló 19,6 m3-ig terjedő rakodási térfogatot kínál.

SZÉLESSÉG
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OPCIÓK
ÁLLÍTSA ÖSSZE DAILY E6-JÁT A FELADATÁNAK MEGFELELŐEN
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DAB RÁDIÓ
Élvezze a digitális rádióadást a
nagysebességű dupla tuner és a
hangfelismerés segítségével. Nézze a
rádiócsatorna- és programinformációkat a 4 soros kijelzőn, és fogadjon
időjárás-jelentést és híreket útközben.
Csatlakoztassa Bluetooth® kapcsolatra
képes
okostelefonját,
hogy
kihangosítva
telefonálás
közben
biztonságban vezethessen.

DAB RÁDIÓ +
DAILY BUSINESS UP™
Élvezze az összes DAB rádió funkciót,
csatlakoztassa okostelefonját vagy
táblagépét a járműhöz, és a DAILY
BUSINESS UP™ alkalmazás segítségével
változtassa ideális üzleti partnerré.

LÉGKONDICIONÁLÓ
MANUÁLIS VAGY AUTOMATA
VEZÉRLÉSSEL
Tartson kellemes hőmérsékletet a
fülkében, és tartsa kinn az allergéneket a
Daily
légkondicionáló rendszerével.
Válasszon a hatásos manuális vezérlésű
vagy az automata légkondicionáló közül.
Utóbbi optimalizálja a kompresszor
használatát, így csökkentve az energiafelhasználást.

WEBASTO ÁLLÓFŰTÉS
A hidegindítás a múlté a Webasto
állófűtéssel: állítsa be az időzítőt a
motor és a fülke előfűtésére, és amikor
kész indulni, szálljon be a kellemesen
meleg Daily furgonjába.

IVECONNECT
Kezelje
Daily
kisteherautójának
szórakoztató központját, integrált
navigációs rendszerét és telefonját a
praktikus 7 collos érintőképernyőről.
Akár 5 mobiltelefont is csatlakoztathat
Bluetooth®-kihangosításra, és mind a
rádiót, mind a telefont tudja kezelni
a kormánykerékről.

INDUKCIÓS TÖLTŐVEL
ELLÁTOTT NYITOTT
TÁROLÓREKESZ
Gondoskodjon róla, hogy mobileszközének
akkumulátora mindig fel legyen töltve:
helyezze a hasznos indukciós töltőre,
az iratai mellé, a műszerfalba integrált
tárolórekeszbe.

LÉGRUGÓS HÁTSÓ
FELFÜGGESZTÉS
Ha feladata intenzív be- és kipakolást
igényel, értékelni fogja a légrugós hátsó
felfüggesztést, amely gyorsan leengedi és
megemeli a rakodási felületet, így nem
veszteget el semennyi időt sem.

ECOSWITCH PRO
Az intelligens EcoSwitch PRO rendszer
tudja, hogy mikor lépjen közbe a
járművezető beavatkozása nélkül,
csökkentve az üzemanyag-fogyasztást
és tovább mérsékelve a Daily
járműve által kibocsátott emissziót.

TÁBLAGÉPTARTÓ
A műszerfalon lévő hasznos táblagéptartó
biztonságosan megtartja bármilyen
méretű mobileszközét. Használható
praktikus irattartóként dokumentumainak
megtartására is.

USB-BEMENET
Töltse fel okostelefonját vagy táblagépét
a műszerfalon lévő USB-bemenet
segítségével.

ELEKTROMÁGNESES
RETARDER
A Telma® LVRS600 elektromágneses retarder
350 Nm fékező nyomatékkal lassítja járművét,
az ESP rendszerrel teljes összhangban.
A Daily HI-MATIC termékcsaládban is
elérhető, a jármű fékezési szükségleteinek
akár 80%-át kielégíti, csökkentve a fék
kopását és hőmérsékletét, illetve javítva a
jármű biztonságát. A műszerfalon lévő
különleges karral kapcsolható be, és a
fékpedál lenyomásával vezérelhető.

SÁVELHAGYÁSRA
FIGYELMEZTETŐ RENDSZER
(LDWS)
A rendszer jól hallható akusztikai
figyelmeztető jelet ad, hogy figyelmeztesse
a járművezetőt az álmosság, fáradtság
vagy figyelmetlenség miatti nem szándékos
sávváltásra. Alapfeszereltség a 3,5 tonna
feletti össztömegű járművek esetén.

UTASÜLÉSPAD
LEHAJTHATÓ ASZTALLAL
Használja laptopját és intézze el a
papírmunkát a praktikus lehajtható
asztalon.

RUGÓS FELFÜGGESZTÉSŰ
ÜLÉSEK
A fűtött verzióban is elérhető rugós
felfüggesztésű
ülések
különleges
kényelmet nyújtanak a járművezetőnek
és az utasoknak.

SEBESSÉGTARTÓ
AUTOMATIKA
A rendszer megjegyzi és tartja a
járművezető által beállított sebességet.
Különösen a városok közötti feladatokhoz
megfelelő, sokkal kényelmesebbé teszi a
vezetést, és optimalizálja az üzemanyagfogyasztást.

LED-ES RAKTÉRVILÁGÍTÁS
A raktér jobb és bal oldalán, valamint
a hátsó ajtó fölött elhelyezett három
új LED-es raktérvilágító lámpa jobb
megvilágítást biztosít és csökkenti az
energiafogyasztást.

PRÉMIUM FEJTÁMLA
Vezessen biztonságban és kényelemben
az új prémium textil-szivacs fejtámlával.

BŐR KORMÁNYKERÉK
Élvezze a bőr kormánykerék által nyújtott
luxus érzését a hosszú munkanapokon.

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA
Csak a szimplakerekes verziók esetén
érhető el. A funkció és stílus tökéletes
kombinációját adó könnyűfémfelnik akár
6 kg-mal csökkentik a rugózatlan tömeget,
így növelve a hasznos terhelhetőséget.

DÍSZTÁRCSA
Csak a szimplakerekes verziók esetén
érhető el. A dísztárcsa megóvja a
kerékagyat és a kereket a padkához
történő véletlen ütődésektől, és
stílusossá teszi a járművet.
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OPCIÓS CSOMAGOK
ÁLLÍTSA ÖSSZE ÚJ DAILY-JÉT

ÁLLÍTSA ÖSSZE ÚJ DAILY E6-JÁT
Döntsön Ön, hogy mennyire gazdag felszereltségű legyen Daily
az Ön igényeinek megfelelő modell összeállítását.

Amennyiben úgy döntött, hogy a Daily HI-MATIC
prémium vezetési kényelmét választja, létrehozhatja a modelljét a feladatának
megfelelő verzió kiválasztásával:
Daily HI-MATIC E6 URBAN, Daily HI-MATIC E6 REGIONAL vagy Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL.
Emellett még jobban testre szabhatja a Daily HI-MATIC
járművét, ha kiválasztja és kombinálja az igényeinek megfelelő
funkciós csomagokat.

járműve! A különböző ajánlati csomagok elősegítik a pontosan

DAILY E6 FELSZERELTSÉGI SZINTEK

DAILY HI-MATIC E6 VÁLTOZATOK

DAILY E6 STANDARD

DAILY E6 BUSINESS

DAILY E6 EXCLUSIVE

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ESP
Dupla utasülés
Távirányítású központi zár
Elektromos ablakemelők
Rádió előkészítés
Generátor 150A
Kárpitozott kabinhátfal

DAILY STANDARD +
Tempomat
Ködlámpa
Rakodópolc a szélvédő fölött
Manuális légkondicionáló
Dupla utasülés hárompontos biztonsági övvel

DAILY BUSINESS +
Automata légkondicionáló
Multifunkciós kormánykerék
Rádió Bluetooth® kihangosítóval
USB aljzat

FELADATSPECIFIKUS CSOMAGOK
DELIVERY

RETAILER

• 270 fokban nyíló hátsó ajtó
• Harmadik féklámpa és spotlámpa
• Dohányzó kit

•
•
•
•

FUNKCIÓS
CSOMAGOK*

*
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A Funkciós csomagok elérhetők mind a Daily

Padlóburkolat
Raktérelválasztó fal ablakkal
Dohányzó kit
Harmadik féklámpa és spotlámpa

DAILY HI-MATIC E6
URBAN

DAILY HI-MATIC E6
REGIONAL

DAILY HI-MATIC E6
INTERNATIONAL

Tökéletes azoknak, akiknek minden nap
a városi forgalommal kell szembenézniük.
A DAILY HI-MATIC
URBAN maximális
vezethetőséget és kényelmet biztosít az öntanuló
váltóvezérlésnek köszönhetően, amely húsz
különböző program közül választva igazítja a
körülményekhez a fokozatváltás stratégiáját.

Akik maximális rugalmasságot várnak ajárművüktől,
a DAILY HI-MATIC
REGIONAL-t fogják
ideális társnak találni, amely képes kiemelkedő
hatékonyságot nyújtani ECO módban és
teljesítményt POWER módban, ezzel maximálva
a vezetési élményt.

Akiknek nagy távolságokat kell leküzdeniük, és
egy kényelmes és megbízható partnert keresnek,
választhatják a kiemelkedő vezetési komforttal
rendelkező, egyedülálló teljesítményű járművet,
a DAILY HI-MATIC
INTERNATIONAL-t.
A sebességváltó hosszú áttételezése (overdrive,
azaz gyorsító áttételű) és a torziós rezgéseket
különösen csillapító hidrodinamikus nyomatékváltó
kedvező üzemanyag-hatékonyságot biztosít.

•
•
•
•
•
•
•
•

DAILY STANDARD +
Pótkerék
Pótkeréktartó
Manuális légkondicionáló
Tolatóradar
Dupla utasülés hárompontos biztonsági övvel
270 fokban nyíló hátsó ajtó
USB töltő

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

DAILY STANDARD +
Pótkerék
Pótkeréktartó
Manuális légkondicionáló
Rugósfelfüggesztésű vezetőülés
Dupla utasülés hárompontos biztonsági övvel
270 fokban nyíló hátsó ajtó
USB töltő
Ködlámpa

DAILY STANDARD +
Tempomat
Automata légkondicionáló
Rugósfelfüggesztésű vezetőülés
Dupla utasülés hárompontos biztonsági övvel
270 fokban nyíló hátsó ajtó
USB töltő
Ködlámpa

ECO

COMFORT

TECH

SAFETY

SECURITY

WINTER

TOWING

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

• Távirányítós központizár riasztóval
• Állítható sebességkorlátozó
• Továbbfejlesztett indításgátló

• Fűtött szélvédő
• Kiegészítő radiátor

• DTCO (digitális tachograph)
• 13 tűs DIN csatlakozó
• Vonóhorog

EcoSwitch PRO
Start & Stop funkció
180 A-s generátor
Eco gumiabroncsok
105 Ah-s akkumulátor

és a Daily HI-MATIC

Kapaszkodó
3. kulcs távirányítóval
Kárpitozott fejtámla
Dupla utasülés hárompontos
biztonsági övvel, kihajtható
asztalkával

DAB & App
Kárpitozott fejtámla
Multifunkciós kormánykerék
Tablet tartó
Emeltszintű műszerfal

Vezető oldali légzsák
USB töltő
Multifunkciós kormánykerék
Dupla utasülés hárompontos
biztonsági övvel, kihajtható
asztalkával
• Rádió Bluetooth® kihangosítóval

esetén.
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SZÍNEK

TARTOZÉKOK

VÁLASSZA KI DAILY-JE FÉNYEZÉSÉT

FOKOZZA A DAILY E6 ÉLMÉNYT

Több száz egyszerű és metálszínből választhat , hogy a jármű megfeleljen a cége színvilágának, flottája többi járművének vagy egyszerűen
személyes ízlésének. Az itt bemutatott színek csupán töredékét képezik a színpalettának, mellyel személyre szabhatja Daily
járművét.

Tegye személyre szabottá Daily
járművét azzal, hogy annak kinézetét, kényelmét, biztonságát, technológiáját és konnektivitását javító,
magas minőségű kiegészítők kínálatából választ.

*

EGYSZERŰ SZÍNEK

50051 - VILÁGOSKÉK

50120 - PEGASO KÉK

A FELADATÁNAK MEGFELELŐEN
Szerelje fel Daily
járművének rakterét a legjobb
védelemmel: egyedi tervezésű borítással és nedvesség-,
vegyszer- és karcálló padlózattal. Válasszon a könnyű,
korrózióálló alumíniumból készült, könnyen felszerelhető
tetőcsomagtartók széles kínálatából. Egészítse ki a
tetőcsomagtartót csőtartóval, jelzőfénytartóval, és járó
pallóval a jármű sokoldalúsága érdekében.

50105 - SARKI FEHÉR

Rakodótér burkolat

50135 - ÜZLETI FEHÉR

52170 - NAPSÁRGA

52028 - KALANDOS NARANCS

50126 - MARANELLO VÖRÖS

50162 - PROFESSZIONÁLIS
SZÜRKE

52062 - BACK TO BLACK FEKETE

52481 - ÉSZAKI-SARKI KÉK

52434 - ECO ZÖLD

„Full Vision” multimédia-rendszer

Csomagtartó

Okos vezetéskiegészítő-rendszer

MINDIG BIZTONSÁGBAN
Válasszon a kiegészítők kínálatából a vezetés közbeni
biztonság növeléséhez: abroncsnyomás-ellenőrző rendszert,
amely biztosítja, hogy abroncsaiban mindig az üzemanyagtakarékos vezetéshez megfelelő nyomás uralkodjon, vagy
parkolószenzort a könnyebb manőverezéshez. Az európai
tanúsítvánnyal rendelkező vadrács elülső védelmet nyújt, és
növeli a jármű és a gyalogosok aktív és a passzív védelmét.
Tartsa járművét és a rakterét biztonságban felfúrás és
finomnyitás ellen védő zárakkal és indításgátlóval az
elektromos és mechanikai védelem érdekében.

METÁLSZÍNEK

52490 - ÉLÉNK KÉK

HOZZA A FEDÉLZETRE A
CSÚCSTECHNOLÓGIÁT
Szerelje fel a mobil munkaállomását a legmodernebb
funkciókkal és technológiákkal. A „Full Vision” multimédiarendszer navigációs rendszerrel és hátsó tolatókamerával
felszerelve érkezik; ezzel biztosítja a teljes multimédianavigációt és a tolatás biztonságát. Az Okos Vezetéskiegészítőrendszer tartalmaz GPS-navigációs rendszert és nagy
felbontású kamerával szerelt digitális videorögzítőt, amely
baleset esetén rögzíti az eseményeket. Ha szeretne mindig
csatlakozva lenni, válassza a 3G Wi-Fi routert, amely
egyszerre akár 10 eszköz Wi-Fi-csatlakozását is támogatja.

Gumiabroncsnyomás-felügyelő rendszer Vadrács

ÉLVEZETESEBB UTAZÁS
Válasszon a tevékenységéhez leginkább megfelelő üléshuzatot
és szőnyeget. Legyen mindig a közelében ízletes forró ital a
Lavazza kávégép segítségével. A Daily
furgon minden
igényt kielégít, amivel kényelmessé tehető a fedélzeten
eltöltött idő.
50124 - METÁLVÖRÖS

52205 - GYÉMÁNTSZÜRKE

50115 - EZÜSTSZÜRKE

Üléshuzatok és szőnyegek

50127 - LIPCSEI SZÜRKE

*
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A kiválasztott festékszínek opcionálisan, felár ellenében érhetők el.

52358 - SZIKLASZÜRKE

52360 -TOTÁLIS FEKETE

Lavazza kávégép

A kiegészítők teljes kínálatát megtalálja
a kiegészítő katalógusban és az on-line
katalógusban, amely a következő címen érhető el:

Fedezze fel a kiegészítők teljes
kínálatát az ingyenes “Iveco
Accessories” alkalmazással.

Töltse le ingyen az App Store-ból, hogy
exkluzív hozzáférést kaphasson további
képekhez, információhoz és videótartalomhoz.

http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php
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SZOLGÁLTATÁSOK
FEDEZZE FEL AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉT SEGÍTŐ
PROFESSZIONÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TELJES KÍNÁLATÁT
VÁLASSZA AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGFELELŐ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOT
mozgásban tartja vállalkozását, és szolgálatával hosszabbítja vállalkozása életét. Tudjuk, hogy igényei különböző üzleti
A Daily
tevékenységeitől és feladataitól függenek.
Éppen ezért az IVECO a rugalmasan összeállítható Elements szolgáltatási csomagokat ajánlja: a karbantartási és javítási, valamint
a kiterjesztett garancia csomagok azon kombinációját választhatja, amely tökéletesen illeszkedik vállalkozásának igényeihez.
Még jobban személyre szabhatja szolgáltatási csomagját további kiegészítő elemek bevonásával.

KARBANTARTÁS
• Gyári előírások szerinti
karbantartások elvégzése

HAJTÁSLÁNCON
KÍVÜLI ELEMEK
• A hajtásláncba nem tartozó
alkatrészek, pl. elektromos
rendszer

Az IVECO CAPITAL professzionális tanácsot nyújt ügyfeleinek
az üzleti tevékenységük pénzügyi és anyagi igényeinek leginkább
megfelelő pénzügyi termék kiválasztásához.

Motor
Üzemanyag-befecskendezés
Sebességváltó
Kardántengely és tengely javításai

Az IVECO ASSISTANCE NON-STOP szolgáltatást a nap
24 órájában, a hét bármelyik napján felhívhatja, hogy Daily-jét
és vállalkozását mozgásban tartsa.

KOPÓ ALKATRÉSZEK
•
•
•
•
•

Az összes pénzügyi csomag személyre szabható az ügyfelek
igényeinek megfelelően, és minden fajta – új vagy használt, és
átalakított – járműre vonatkozik.

További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot IVECO
márkakereskedőjével.

HAJTÁSLÁNC
•
•
•
•

Az IVECO CAPITAL az IVECO állandó pénzügyi szolgáltató
márkája, pénzügyi finanszírozást, lízing és bérlet szolgáltatások széles
választékát nyújtja haszongépjárműves ügyfelei számára úgy, hogy
ajánlatait igény szerint kiterjesztett garanciával, javítási és karbantartási
szerződéssel és számos biztosítási termékkel is kiegészíti.

Magyarországi ügyfeleink a +36-1-439-0102 telefonszámon
kaphatnak magyar nyelvű segítséget.

Tengelykapcsoló
Fékbetétek
Féktárcsák
Fékdobok
Dobfékek fékpofái

Az IVECO NON-STOP olyan eredeti IVECO okostelefonos alkalmazás, amelyet járműve meghibásodása esetén
használhat az IVECO-val történő kommunikációra. Csak adja meg a jármű azonosítóját (VIN és rendszám), és egy
egyszerű gombnyomással segítséges kérhet az IVECO Ügyfélszolgálattól. Azonnal intézkedünk a kérésével
kapcsolatban, értesítjük a legközelebbi műhelyt, és nyomon követjük a jármű javítását. Az alkalmazáson keresztül
tájékozódhat a segítségnyújtás folyamatáról.

A kínálatot képező fő Elements alkotórészek (Karbantartás, Hajtáslánc, Hajtásláncon kívüli elemek, Kopó alkatrészek) kombinálhatók
egymással, így létrehozva az üzleti tevékenységének leginkább megfelelő szerződést. Az összes lehetséges kombináció listája a következő:

TERVEZETT KARBANTARTÁSI
ÉS JAVÍTÁSI SZERZŐDÉSEK
KARBANTARTÁS

HAJTÁSLÁNC

KITERJESZTETT GARANCIA
HAJTÁSLÁNCON
KÍVÜLI ELEMEK

KOPÓ
ALKATRÉSZEK

HAJTÁSLÁNC

HAJTÁSLÁNCON
KÍVÜLI ELEMEK

ELEMENTS KIVÉTELEK
A kivételek tekintetében tanulmányozza az
érvényben lévő szerződéses
dokumentumokat.

IVECO RAJONGÓI BOLT
Válasszon az IVECO munka-, és szabadidő-ruházatból,
irodaszerekből és ajándéktárgyakból álló széles kínálatából a
márkakereskedésében vagy az IVECO webáruházában a
www.ivecostore.com honlapon.

Az IVECO EREDETI ALKATRÉSZEK megbízhatóan – és
költséghatékonyan – mozgásban tartják Daily-jét szolgálatának
hosszú évei alatt. A széles kínálat új és gyári technológiával
felújított alkatrészektől javítókészletekig és telematikai
megoldásokig terjed. Az IVECO nyolc alkatrészraktárból álló
hálózatot működtet, és fejlett technológiák használatával
garantálja a nonstop kiszállítást Európa-szerte.

AZ IVECO a CNH Industrial N.V. márkája, amely számos vállalkozása révén világszinten vezető a termelőeszköz-szektorban. Mezőgazdasági és építőipari
gépeket, teherautókat, könnyű haszongépjárműveket, buszokat és különleges járműveket tervez, gyárt és értékesít, emellett erőátviteli megoldások
széles portfólióját nyújtja. Továbbá nagy teljesítményű eredeti alkatrészeket értékesít a CNH Industrial összes kereskedelmi márkájának.
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