DAILY’NİZ
Ücretsiz “My IVECO” uygulaması ile daha
fazla bilgi ve broşüre ulaşabilirsiniz.
“My IVECO” uygulamasını App Store ya
da Google Play’den ücretsiz indirerek ekstra
servislere ve bilgiye daha kolay ulaşabilirsiniz.
Kullanışlı. Kolay. Ücretsiz.
www.iveco.com/turkey

TAŞIMACILIK İŞİ İÇGÜDÜSÜNE SAHİP
PANELVAN
Daily en iyi iş ortağınızdır.
Şimdi hiç olmadığı kadar güçlü, çok yönlü ve yüksek performanslı. Ayrıca, taşıma
sektörüyle ilgili iş içgüdüsüne sadık kalarak işiniz için daha da iyi bir ortak olmasını
sağlayacak yeni özellikler kazandı.
Daily
aracınızı etkili bir şekilde yönetmeniz, işinizin kârlılığına katkıda bulunmak
ve düşük toplam sahip olma maliyetinin keyfini çıkarmanız için birçok yeniliği ve
sürdürülebilirlik konusundaki güvenilirliğiniz için
teknolojiyi hizmetinize sunar.
temiz ve verimli bir şekilde çalışır.
Yeni Daily sürücüleriyle de ilgilenir: Kabin hiç olmadığı kadar rahat ve sessizdir.
HI-MATIC otomatik vites kutusu, mutlak sürüş zevkinin anlamının keşfedilmesini
mobil cihazınızı araçla tamamen bütünleştirip, cihazın iş ve sürüş
sağlar. Daily
asistanınız olmasını sağlayarak yeni bir bağlantı düzeyi sunar.
Sektördeki en geniş seri ile Daily
, işinizin ve dünya çapındaki taşımacılık
operatörlerinin gelişen ve genişleyen gerekliliklerini karşılar.
Daily
iş ihtiyaçlarınızı öngörme konusundaki yanılmaz içgüdüsü ve ihtiyacınız olan
çözümü sağlamasıyla yıllardır mükemmel bir ortaktır.
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KÂR SAĞLAYAN
KÂR-ZARAR SONUCUNUZ İÇİN EN İYİ ORTAK
Daily sağlıklı bir kâr-zarar tablosu elde etmenize yardımcı olarak profesyonel bir ortaktır. Piyasadaki en geniş model çeşitliliği
sayesinde iş ihtiyaçlarınıza tam olarak uyan aracı seçebilir ve kişiselleştirebilirsiniz. Düşük çalıştırma ve bakım maliyetleriyle
(Toplam Sahip Olma Maliyeti) işin verimli bir şekilde yapılacağından emin olabilirsiniz. İşiniz için en iyi ortak olmak, ihtiyacınız
olan her an ve her yer profesyonel hizmet ağına da güvenebileceğiniz anlamına gelir.

%8’E VARAN YAKIT TASARRUFU*
yakıt ekonomisi sağlama konusundaki ününü daha da iyileştiriyor. 136 hp ile 180 hp arasındaki modellerde bulunan Değişken
Daily
Geometrili Turbo Şarj, motorun daha verimli kullanılmasını garanti ediyor. EcoSwitch çözümü de geliştirildi: yeni EcoSwitch PRO akıllı
sistem, sürücüye müdahale etmeden ne zaman devreye girerek torku azaltacağını biliyor; böylece yakıt tüketimini azaltarak
verimliliğinizden ödün vermiyor. Özel IVECO Sürüş Tarzı Değerlendirme sistemi, sürüş eğitmeniniz hemen yanınızda oturuyormuş gibi
sürüş tarzınızı iyileştirmenize yardımcı oluyor, bu da büyük ölçüde ilave yakıt tasarrufuyla sonuçlanıyor.
BAKIM VE ONARIM MALİYETLERİNDE %12’YE KADAR AZALMA**
Daha uzun süre dayanan bileşenler ve tüketim malzemeleri sayesinde 30.000 km’ye kadar uzatılan bakım aralıkları, size servis süreleri
arasında %20 daha fazla çalışma zamanı kazandırır. Yeni ve daha sert fren pabuçlarıyla iyileştirilmiş fren sistemi hiç olmadığı kadar
verimli ve dayanıklı.
Hepsinden önemlisi ise, işinizin devam etmesini sağlayacak olan profesyonel ve uzman hizmet ağına her yerde ve her an güvenebilirsiniz.
*

Eşdeğer 5b+ modelleri ile Yeni Avrupa Sürüş Çevrimi’ne (NEDC) göre kıyaslanmıştır.
Eşdeğer Euro 5b+ modellerle kıyaslanmıştır.

**

Akılı EcoSwitch PRO sistem, sürücüye müdahale etmeden ne zaman devreye
gireceğini biliyor; aracın yüklü olup olmadığını anlıyor; yakıt tüketimini azaltıyor ve
emisyonları daha da düşürüyor.
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Sürüş Tarzı Değerlendirme (DSE) sistemi, sürücünüze sürüş tarzını yakıt tasarrufu
sağlayacak şekilde iyileştirmesi yönünde gerçek zamanlı önerilerde bulunan bir
eğitmenin araçta olması gibidir. Deneyimlere göre, DSE’nin önerilerine uymak %15’e
kadar yakıt tasarrufu sağlar.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİ
GÜÇ VE VERİMLİLİK HİZMETİNİZDE
Daily’de iş içgüdüsünü görevinizi verimli ve güvenilir bir şekilde tamamlamanız ve
ihtiyacınız olan birinci sınıf performansı sağlamak için geliştirilmiş motor ve şanzıman
teknolojileri kullanılır. Yeni motorlar daha fazla güç ve tork sağlarken düşük
emisyonlarıyla Daily’nin çevreye olan etkisini azaltır.

VERİMLİLİĞİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARACAK MOTOR TEKNOLOJİLERİ
AdBlue® gerektirmeyen LP-EGR teknolojisi: IVECO’nun 2,3 litrelik Düşük Basınç Egzoz Gazı Devridaim özellikli F1A motoruna
sahip olan modelleri araç yönetimini en basite indirgemek için idealdir. Değişken deplasmanlı yağ pompası ve turbo şarj gibi bazı
özellikler mükemmel yakıt ekonomisinin ve daha düşük çalışma maliyetlerinin yanı sıra daha fazla güç ve daha fazla torkun keyfini
çıkarmanızı sağlar.
SCR teknolojisi: Seçici Katalitik İndirgeme çözümüne sahip olan 2,3 litrelik F1A veya 3,0 litrelik F1C motorlu Daily
modelleri,
yanma sürecini değiştirmeyen bu basit sistemden yararlanır; böylece düşük çalışma maliyetleri ile ihtiyacınız olan gücü ve verimliliği
elde edersiniz.
SCR teknolojili yeni 2,3 litrelik F1A motor, geleceği öngörerek “bir adım önde” olan motordur. Laboratuvar onaylı çevrimin yanı
sıra gerçek sürüş koşullarındaki (RDE) emisyonları ölçen, 2020 yılında başlayacak olan daha sert yönetmelikler uyarınca test edilip
onaylanmıştır.
Natural Power teknolojisi: Daily Natural Power, Sıkıştırılmış Doğal Gaz ile çalışan gerçek dizel motora sahip olduğu için dizel
eşdeğeriyle aynı performansı ve kısa süreli yanıt özelliğini sunar. Çevre kirliliğine neden olmayan ve son derece sessiz çalışan bir
araçtır. Bu da düşük salınım bölgelerindeki şehirlerde ilave bir avantajdır.

2,3 litrelik F1A dizel motor LP-EGR
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2,3 litrelik F1A dizel motor SCR

3,0 litrelik F1C dizel motor

3,0 litrelik F1C Sıkıştırılmış Doğal Gaz motoru

EN GENİŞ MOTOR VE VİTES KUTUSU SERİSİ
Daily görevlerinizi verimli, güvenilir ve son derece düşük çevresel etkiyle tamamlamak için ihtiyacınız olan birinci sınıf performans
ve üstün yakıt tasarrufları sağlamak amacıyla gelişmiş motor ve şanzıman teknolojileri kullanır.

MOTOR

2,3 LITRELIK F1A

EURO 6
(AĞIR İŞ TİPİ)
CNG**

EURO 6
(TİPİ)

EURO 6
(TİPİ)

EMİSYON

*

3,0 LITRELIK F1C

TİCARİ AD

120

140

160

150

150

180

NP

GÜÇ

116 hp
(85 kW)

136 hp
(100 kW)

156 hp
(115 kW)

150 hp
(110 kW)

150 hp
(110 kW)

180 hp
(132 kW)

136 hp
(100 kW)

TORK

320 Nm

350 Nm

350 Nm*

350 Nm

350 Nm

430 Nm

350 Nm

ŞANZIMAN

MANUEL

MANUEL

HI-MATIC/
MANUEL

MANUEL

MANUEL

HI-MATIC/
MANUEL

HI-MATIC/
MANUEL

ADBLUE®

-

-

-

HI-MATIC modellerde 380 Nm.

**

-

CNG-Sıkıştırılmış Doğal Gaz.

MUTLAK SÜRÜŞ KEYFİ
IVECO’nun özel HI-MATIC 8 vitesli otomatik şanzımanı, giderek
artan geniş bir araç serisinde tüm iş ihtiyaçlarınızı karşılamak için
rahatlık, güvenlik, yakıt ekonomisi ve performansın tüm avantajlarını
sunar.
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ÜRETKEN RAHATLIK
PROFESYONEL ÇALIŞMA ORTAMINIZIN TADINI ÇIKARIN
Daily
taşımacılık konusundaki doğal yeteneğiyle üstün rahatlığı, işlevleri ve sürdürülebilirliği bir araya getirir. Direksiyon başındayken
işinizi verimli bir şekilde yaptığınızı bilerek kabinin rahatlığının keyfini çıkarabilirsiniz. Kabin, işinizi yapmanızda yardımcı olarak yeni
özelliklerle size profesyonel bir çalışma ortamı sağlar.

MOBİL OFİSİNİZDE ÜST DÜZEY VERİMLİLİĞİ YAŞAYIN
İşlevsel gösterge paneli, şıklık ile pratiklik ve kullanışlılık özelliklerini bir araya getirir. 2 USB noktasına cep telefonunuzu veya tabletinizi
takabilir ya da başka bir cihazı şarj edebilirsiniz. Başka bir endüktif şarj cihazı da takabilirsiniz. Kumandaların kalitesi ve düzeni
sayesinde rahat bir sürüş deneyimi daha kolay elde edilir.
Erişilebilirliği en üst düzeye çıkarmak için birçok depolama bölmesi tasarlanmıştır. Yeni ve kullanışlı açık bölme dahil, 18 adete kadar
depolama bölmesi kabine stratejik ve kolay erişilecek şekilde yerleştirilmiştir, bu sayede belgelerinizi ve işle ilgili malzemelerinizi
düzenli ve el altında tutabilirsiniz.

Gösterge paneline yerleştirilmiş olan yeni DAB radyosu tüm temel DAB ve
FM özelliklerini sunar: örneğin, adına göre radyo istasyonu seçebilir, dinlediğiniz
programın veya şarkının adını okuyabilir, trafik ve hava durumu bildirimlerini
alabilir, 15 istasyona kadar kaydedebilir ve daha birçok şey yapabilirsiniz.
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Yeniden tasarlanmış, okunması kolay gösterge grubu ile her şeyin el altında ve
tam yerinde olduğu ergonomik gösterge paneli kumandaları güvenli ve rahat
bir sürüşü kolaylaştırıyor.

Bu sayfalardaki tüm görüntüler, araç standart ekipmanıyla birlikte
verilmeyen tabletlerin ve akıllı telefonların kullanımını gösterir.

ÜST DÜZEY RAHATLIĞI YAŞAYIN
İç ses düzeyi büyük ölçüde azaltıldığından kabin artık daha da sessiz. Yapılan 3 desibellik indirgeme aracın akustiklerini ve ses tanımasını
%8 oranında iyileştirdi.
Yeni deri direksiyon simidi, mavi koltuk döşemesi ve yeni köpük kumaş kafalıkla iyileştirilmiş olan rahat iç tasarım sizin ve
yolcularınızın üretken ve tamamen güvenli bir şekilde çalışabileceği profesyonel bir ortam sunar.

Kapı paneli, örneğin ilk yardım setini saklayabileceğiniz açık bir bölmeyle yeniden
tasarlanmıştır. Kabinde tüm kişisel ve çalışma eşyalarınızı el altında ve düzenli
şekilde saklayabilmeniz için 18 adete kadar pratik depolama bölmesi sunulur.

Gösterge ve kapı paneli cilaları tamamen siyah veya özel tasarım isteyenler
için mavi ve siyah şeklinde iki renkli olarak kabin döşemesiyle tamamen
uyumlu bir şekilde sunulur.
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KABİNDE BAĞLANABİLİRLİK
İŞİNİZLE BAĞLANTIDA KALMANIN BASİT YOLU
Daily yeni bir bağlanabilirlik şekli sunar: Ek bir ekipmana gerek olmadan akıllı telefonunuz veya tabletinizle aracınıza bağlanabilirsiniz.
DAILY BUSINESS UP™ uygulamasını cihazınıza indirin. Uygulama, otomatik olarak DAB radyosu aracılığıyla araçla bir Bluetooth®
bağlantısı kurar; artık Daily ve motoruyla tamamen bütünleşmiş ve doğrudan iletişim halindedir. Şimdi hazırsınız: Cihazınızdaki
DAILY BUSINESS UP™ uygulamasıyla motoru çalıştırın, radyoyu açın ve bağlanın. DAILY BUSINESS UP™’tan işiniz için sürücü veya
iş asistanı olmak üzere iki görevinin de avantajlarından faydalanabilirsiniz.

DAILY
BUSINESS UP™
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SÜRÜCÜ ASİSTANINIZ
DAILY BUSINESS UP™ uygulaması size Sürüş Tarzı
Değerlendirme sistemi aracılığıyla sürücü eğitmeni ve Sygic
Professional GPS navigasyon sistemiyle rotacı olarak hizmet
edebilir; aracın en iyi durumda olduğundan emin olmanızın yanı
sıra günlük işlerde verimliliği artırmanıza yardımcı olur.
Ayrıca, son model bir arabadan beklediğiniz tüm multimedya
eğlendirici bilgilendirme özelliklerini de sunar.
Uygun bir konuma yerleştirilmiş tablet tutucu, farklı boylardaki
akıllı telefonları ve tabletleri tutar.
DAILY BUSINESS UP™ ile şunları yapabilirsiniz:
• Sürüş Tarzı Değerlendirme sistemi ile görev
başında sürüş talimatı alın
• Her biri için ayrı ayrı veya ortalama sürüşlerin
sürüş analizlerini görün
• Sygic professional GPS navigasyon sistemi
ile en iyi rotayı bulun
• Genişletilmiş gösterge paneliyle ek araç işlevlerini gözlemleyin
• Aracınızla ilgili herhangi bir bilgiye ihtiyacınız olması
durumunda İnteraktif Kullanım Kılavuzu’nu
kolayca kontrol edin
• Metin mesajlarını dinleme gibi çoklu ortam içeriğini
ve akıllı telefon işlevlerini yönetin
• IVECO Aralıksız Yol Desteği, 7/24 yol yardımı
hizmetiyle iletişime geçin

İŞ ASİSTANINIZ
DAILY BUSINESS UP™, işlerinizi planlamanıza ve güncellemeleri
gerçek zamanlı olarak sürücünüze iletmenize yardımcı olabilir.
Aracın kullanımını iyileştirmek için sürücünün yol planını ve
görevlerini düzenleyebilir, işinizde avantaj sağlamak için filonuzu
verimli şekilde yönetebilirsiniz.
DAILY BUSINESS UP™ ile şunları yapabilirsiniz:
• Filonun konuşlanmasını iyileştirme, işleri planlama ve
bunları aracın Sygic GPS navigasyon sistemiyle tamamen
bütünleşmiş olan Sygic® FleetWork ile gerçek zamanlı
olarak sürücülere dağıtma
• Yeni web müşteri portalı sayesinde filonuzun
performansını izleme
• Gidilen rotaların takibini yapma ve tüketimi
iyileştirmek için sürüş tarzına danışma
• Yeni çok araçlı kartı kullanarak sürücünüzün çalışmasını izleme
• DSE görev başında eğitim ile sürücünün performansını
iyileştirme
• Bakım Planı uyarılarıyla planlanmış hizmetleri takip etme
• IVECO ile iletişimde kalma ve en güncel Daily
haberleriyle günü yakalama
• En yakın IVECO Bayiliğini ve Servis noktasını bulma
• Ekrana tek dokunuşla aracın tüm bilgilerine erişme

DAILY BUSINESS UP™’ı keşfedin

SÜRÜŞ TARZI
DEĞERLENDİRME

İNTERAKTİF KULLANIM
KILAVUZU

SEYAHAT KONUMU
BELİRLEME

PROFESYONEL NAVİGASYON
SİSTEMİ VE FLEETWORK

GENİŞLETİLMİŞ GÖSTERGE
PANELİ

MOTOR PERFORMANS
HARİTASI

Yukarıdaki ekranlar DAILY BUSINESS UP™ uygulamasının birçok özelliğinden yalnızca birkaçını göstermektedir.

Daha iyi iş gücü yönetimi için Sygic Profesyonel GPS navigasyonu ve Sygic® FleetWork, Sygic ile kurulan ortaklık sayesinde sağlanmaktadır.
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RAKİPSİZ PERFORMANS
YETENEĞİNİZİ ORTAYA ÇIKARACAK BİRİNCİ SINIF MOTORLAR
Daily
ihtiyacınız olan çekişi, yük taşıma kapasitesini, gücü ve hızlı yanıtı mükemmel yakıt verimliliğiyle birlikte sağlıyor. Ayrıca bu
sınıfındaki en üstün performansın yıllar boyunca devam edeceğinden emin olabilirsiniz. Görevinize en çok uyan performansı
seçebilirsiniz: maksimum güç aralıkları, giriş modelindeki 116 hp’den 4 silindirli motorlarda sektördeki en yüksek güç olan 205 hp’ye
kadar mevcuttur. Seçeneklere yeni 136 hp VGT ve 180 hp modellerinin yanı sıra F1A 2,3 litrelik üstün performanslı 156 hp VGT
de dahildir. Ayrıca F1C 3,0 litrelik motor için maksimum tork 470 Nm’ye kadar çıkabilir. Tüm motorlar, her görevde üstün
performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır ve size maksimum verimlilikle en uzun mesafeyi sağlar. Sessiz bir çalışma ve
sürdürülebilir bir çözüm arayan taşıma işleri için Sıkıştırılmış Doğal Gaz ile çalışan Daily HI-MATIC Natural Power 136 hp en iyi
konfora sahip, mükemmel bir araçtır.

F1A E6 TORK DERECELERİ

F1C E6 TORK DERECELERİ

500

F1A VGT 140

300
250

300
250
200

150

150

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

100

4000

MOTOR DEVRİ (dev./dk.)

VGT: Değişken Geometrili Turbo Şarj;

WG: Tahliye Kapağı;

F1C WG 150

350

200

100

F1C VGT 180

400

TORK (Nm)

350

F1C TST 210

450

F1A WG 120

400

TORK (Nm)

500

F1A VGT 160

450

500

1000

1500

TST: Çift Kademe Turbo Şarj

Yatık tork eğrileriyle güçlü performans, daha yüksek tork ve düşük motor devirlerinde daha yüksek beygir gücü.
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SINIRSIZ ÇOK YÖNLÜLÜK
SINIRSIZ BAŞARMA TUTKUSU İÇİN DAILY
Daily
sektördeki en geniş çeşitliliğe sahiptir, sınıfında çok yönlülük konusunda birinci sıradadır. 3,3 tondan 7 tona kadar brüt araç
ağırlığı; 7,3 m3’ten 19,6 m3’e kadar kargo hacimlerine sahip tek panelvandır. Sınırsız çok yönlülüğü ile paket ve kurye hizmeti gibi şehir
içi çok duraklı dağıtımlardan mobilya taşımacılığı gibi ağır taşımacılık görevlerine kadar çok çeşitli görevler için birçok olasılık sunar.
Mevcut karoser seçenekleri, aracı kişiselleştirmeyi ve örneğin kurtarma aracı veya ambulansa dönüştürmeyi kolaylaştırarak çok çeşitli
görevlerde kullanılmasını mümkün kılar. Daily
ihtiyaçlarınızı öngörmek üzere sağlam iş içgüdüsünü taşıma sektörüne uyguladı:
göreviniz ne olursa olsun gereksinimlerinize uyan bir model bulabilirsiniz. İşlerinizi kolaylıkla, verimli bir şekilde ve düşük toplam sahip
olma maliyetiyle, çevreye dikkat ederek ve işinizin sürdürülebilirliğine katkıda bulunarak yerine getirir.
Seri, taşımacılık gerekliliklerinize uyacak birçok model tercihi sunar.
PANELVAN

YARI CAMLI PANELVAN

CAMLI PANELVAN

3,5 - 7 t

3,5 - 5,2 t

4,5 - 6,5 t

ALÇAK TAVAN (H1)

ORTA YÜKSEKLİKTE TAVAN (H2)

YÜKSEK TAVAN (H3)

7,3 - 9 m3

10,8 - 17,5 m3

13,4 - 19,6 m3

AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIK

KARGO HACMİ
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DOĞUŞTAN SAĞLAMLIK
GÜÇLÜ ÜRETİM. SINIFININ ÇOK ÜSTÜNDE.
Daily
en zorlu görevleri yerine getirmesi için tasarlanmıştır: bir kamyonun DNA’sına sahiptir ve bir kamyon gibi inşa edilmiştir.
7 tona kadar brüt araç ağırlığıyla gerekirse maksimum yük ağırlığını bütün gün ve her gün taşır. Yüksek performanslı ön süspansiyon,
mükemmel araç kontrolü sağlar ve izin verilen maksimum yükü artırır. Tüm 3,5 tonluk modellerde bulunan daha hafif ve çok güçlü
QUAD-LEAF süspansiyon, maksimum 1900 kilograma kadar ön dingil yük kapasitesi sağlarken, çift tekerlekli modellerdeki
QUAD-TOR süspansiyon 2500 kilograma kadar taşımayı mümkün kılar. Daily
’nın yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ile daha az
seyahatle işinizi daha hızlı yaparak çalışma maliyetlerinden tasarruf edecek ve karbon ayak izinizi azaltacaksınız.

Daily
4 tona kadar yüksek taşıma olanağı ve 19,6 m3’e kadar en
büyük kargo kapasitesi ile aynı hacimdeki yükleri daha az yolculukta
taşımayı sağlayarak maliyeti azaltıp verimliliği artırır.
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EŞSİZ DAYANIKLILIK
KALICI BİR DEĞER SUNACAK ŞEKİLDE TASARLANMIŞTIR
Daily
, kendi sınıfındaki hiçbir aracın sahip olmadığı bir yük kapasitesine sahiptir ve yüksek performansını diğer araçlardan daha uzun
süre boyunca, günlerce ve yıllarca sürdürecek şekilde inşa edilmiştir. Güvenilir motoru ve motorun her zaman ideal hızda çalışmasını
sağlayan şanzımanıyla uzun ömürlüdür ve birinci sınıf performansını sonuna kadar korur. Daily sizin için çalıştığı her gün kârlılığınızın
artmasına katkıda bulunur, işinize değer katacak hiçbir fırsatı kaçırmaz!

Daily sizi her zaman zorlu durumlardan kurtarır, sağlamlığına ve gücüne
ihtiyacınız olduğunda sizi asla hayal kırıklığına uğratmaz
15

E6
MUTLAK SÜRÜŞ KEYFİ
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EN İYİ RAHATLIK VE GÜVENLİK İÇİN SEKTÖRÜN
İLK 8 VİTESLİ OTOMATİK VİTES KUTUSU
Yeni nesil vites kutusu mutlak sürüş keyfi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır:
Ergonomik çok işlevli koluyla tamamen trafik ve sürüş koşullarına
odaklanabilirsiniz. HI-MATIC, rahat bir sürüş sırasında artırılmış güvenlik
çözümüdür.
ECO VEYA POWER MODLARI SEÇİMİ ILE
OLAĞANÜSTÜ YAKIT EKONOMİSİ
Kendi kendini uyarlayan geçiş stratejisiyle günlük işlerinize mükemmel
şekilde uyum sağlar. Daily HI-MATIC
200 milisaniyeden daha kısa
sürede sarsıntısız bir şekilde doğru vitese geçer. İletilen en yüksek oranla
motor her zaman en uygun viteste olur.
ÜSTÜN GÜVENİLİRLİK VE DAYANIKLILIK SAYESİNDE
MANUEL TRANSMİSYONA KIYASLA %10’A KADAR
DAHA DÜŞÜK BAKIM VE ONARIM MALİYETLERİ
Dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış yeni çözümler daha az bakım için
motoru ve şanzımanı korur. Mühendislerimiz Daily’nin efsanevi
dayanıklılığının üstün olduğunu kanıtladılar.
SINIFINDA EN İYİ PERFORMANS, EN YÜKSEK
GÜÇ (205 hp) VE TORK (470 Nm)
Birçok motor çeşidiyle; 2,3 litrelik ve 3,0 litrelik iki çeşidi, 116 ila 205 hp
güç, 320 ila 470 Nm tork ve en yüksek brüt ağırlığı 7 tonla Daily
HI-MATIC
birçok zorlu görev için mevcut olan en iyi seriyi sunuyor.

Yeni ön ızgara, farları bağlayan ve araç tasarımına bir bütünlük kazandıran yatay bir çizgi
oluşturur. Daily HI-MATIC
ailesi, özel krom ızgarası sayesinde artık daha da kolay ayırt
edilebilir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ALANINDA BİRİNCİ

Taşımacılık sektöründeki dönüşüm, şehir içinde mal ve yolcu taşıma alanında sürdürülebilir teknolojilere doğru hızlı bir değişime yol
açıyor. Daily Blue Power serisi, taşımacılık operatörlerine üç farklı teknoloji ve bunların Toplam Sahip Olma Maliyetine katkıları arasında
benzersiz bir gerçek tercih özgürlüğü sunuyor.
• Daily HI-MATIC Natural Power: LCV sektöründeki 8 vitesli otomatik vites kutusuna sahip ilk Sıkıştırılmış Doğal Gaz motorlu araçtır.
Düşük emisyonların ve şehirlerde sürülebilirliğin mükemmel birleşimini sunar.
• Daily Euro 6 RDE 2020 Ready: 2020 Gerçek Sürüş Emisyonları yönetmeliklerin hazır olan ilk Hafif Ticari Araçtır.
Piyasada benzeri bulunmayan bir tekliftir!
• Daily Electric: En katı trafik sınırlamalarına sahip şehirlerde dolaşımı sağlayan sıfır salınımlı araçtır.
Daily Blue Power ile şirketiniz için hiçbir nokta ulaşılmaz değil; bu sayede Sınırsız Teslimat’ın tadını çıkarabilirsiniz.

ÖZEL IZGARA
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MAVİ ALAŞIM TEKERLEKLER
VE MICHELIN AGILIS ECO LASTİKLER

DAILY ELECTRIC

SIFIR EMİSYONLU ARAÇ, 200 KM’YE KADAR
OTONOMİ VE 2 SAAT HIZLI ŞARJ MODU

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER

GÜÇ
NATURAL POWER
EURO 6 RDE 2020 READY

ELECTRIC

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY

3,0 LİTRELİK SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ
MOTORLU İLK 8 VİTESLİ OTOMATİK VİTES
KUTULU ARAÇ

HI-MATIC

GERÇEK SÜRÜŞ EMİSYONLARINA GÖRE
ONAYLANAN İLK HAFİF TİCARİ TİP ARAÇ,
2020 YÖNETMELİKLERİNE HAZIR

VAN
Tek tekerlek

MİNİBÜS

Çift tekerlek

136 hp

35S

136 hp

35S

35C

-

156 hp

35S

35C

-

-

-

60 kW

-

35S

80 kW

-

-

35C

40C

45C

50C

65C

70C

50C

50C

● Mevcut

KARAKTERİSTİK FARLAR

50C

– Müsait değil

MAVİ GÖSTERGE PANELİ VE İÇ KISIMLAR
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BİR BAKIŞTA
KÂR SAĞLAYAN
• Piyasadaki en geniş seriden profesyonel ortağınızı seçin
• Değişken Deplasmanlı Yağ Pompası, Değişken Geometrili Turbo Şarj,
EcoSwitch PRO, azaltılmış motor ağırlığı, motorlar ve akslarda azaltılmış sürtünme
sayesinde %8’e kadar yakıt tasarrufu yapın. Özel Sürüş Tarzı Değerlendirme’nin
gerçek zamanlı sürüş önerileri sayesinde yakıt tüketimini daha da azaltın
• Daha uzun ömürlü aksamlar ve iyileştirilmiş fren sistemi sayesinde bakım
ve onarım maliyetlerindeki %12 azalmanın keyfini çıkarın
• Profesyonel Hizmet Ağına ihtiyacınız olan her an ve her yerde güvenin

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİ
• AdBlue® içermeyen LP-EGR teknolojisi ile araç yönetiminizi mümkün olan en basite
indirgeyin: Bu teknoloji daha da güçlü olan F1A 2,3 litrelik motorda mevcuttur
• Şimdi ileri düzey SCR teknolojisi ile birleşen verimli F1A 2,3 litrelik motor
ile ihtiyacınız olan tüm gücü elde edin
• Daily HI-MATIC
ailesinde bulunan sınıfına özel 8 vitesli otomatik
vites kutusuyla mutlak sürüş keyfini yaşayın
• Daily HI-MATIC Natural Power’ın temiz ve sessiz çalışan
motorundan dizel motora eşdeğer bir performans elde edin

RAKİPSİZ PERFORMANS
• 2,3 litre ve 3,0 litrelik motorlarla mevcut olan, görevlerinize
en uygun iş ortağınızı seçin
• 116 hp ile 205 hp arasındaki geniş güç değerleri aralığından
ve 320 Nm ile 470 Nm tork değerleri aralığından faydalanın
• Maksimum yük taşırken en uygun koşullarda sürüş için
arka çekişin avantajlarını kullanın

SINIRSIZ ÇOK YÖNLÜLÜK
bulun.
• Göreviniz ne olursa olsun gereksinimlerinize uyan bir Daily
• 3,3 ila 7 ton brüt araç ağırlığı ve 7,3 m3 ila 19,6 m3 arasında değişen
kargo hacimleriyle sınıfının çok yönlülüğü en yüksek panelvandır
• Daily’nizi çok çeşitli görevlerin yapılmasını sağlayan birçok
karoser çözümüyle özelleştirin
• Taşıma gereksinimlerinizi karşılayan modeli seçin:
panelvan, yarı camlı panelvan ve camlı panelvan
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ÜRETKEN RAHATLIK
• İç ses düzeyinin 4 desibel indirilerek ve araç akustiği ile ses tanıması %8
oranında iyileştirilerek büyük ölçüde azaltıldığı sessiz kabinin keyfini çıkarın
• Güvenli sürüş için kolay bir şekilde erişilebilen ergonomik gösterge paneli
kumandalarını kullanın
• El altında bulunan 18’e kadar depolama bölmesiyle kişisel
ve işle ilgili eşyalarınızı düzenleyin
• Yeni deri direksiyon simidi, mavi koltuk döşemesi ve köpük kumaş
kafalıkla rahat ve profesyonel bir ortamda çalışın

KABİNDE BAĞLANABİLİRLİK
• Eşsiz DAILY BUSINESS UP™ ile işinizle bağlı kalın
• Sürüş Tarzı Değerlendirme ve araç verimliliği yönetimi araçlarıyla
sürüş performansınızı en iyi hâle getirin
• 3B profesyonel navigasyon sistemi ile her zaman en iyi rotayı bulun
• Tamamen bütünleşmiş FleetWork aracılığıyla işleri planlayarak
ve dağıtarak filonuzun verimliliğini en üst düzeye çıkarın
• Yeni web müşteri portalı sayesinde filonuzun performansını izleyin

EŞSİZ DAYANIKLILIK
• Güvenilir motor ve her zaman ideal hızda çalışan şanzımanla
garanti edilen uzun ömürlü güç aktarma sistemine güvenin
• Ömür boyu ortağınız olan Daily‘yi bulun ve mükemmel
değerinden en iyi şekilde faydalanın
• Bakım ve onarım maliyetlerinde %12‘ye kadar tasarruf sağlayın
ve 50.000 km’ye uzatılan bakım aralıklarıyla servis zamanları arasında %20
daha fazla çalışma süresinden faydalanın

DOĞUŞTAN SAĞLAMLIK
• Her görevi verimli bir şekilde tamamlayacağına güvenerek her gün,
her yıl Daily’nizi maksimum kapasitede yükleyin
• 4 tona kadar daha büyük taşıma yükleri ve 19,6 m3’e kadar en büyük
kargo kapasiteleriyle daha az seyahatle işinizi daha hızlı yapın
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FİLO
İŞLE İLGİLİ İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAMAK İÇİN DOĞRU DAILY’İ SEÇİN
Daily
, 8000 fabrika çıkışı sunulan modeliyle sektördeki en geniş model serisini sunar. Farklı dingil mesafelerini, güç oranlarını,
hacimleri, yük bölmesinin iç yüksekliklerini ve yük kapasitelerini eşleştirerek geniş yelpazede birçok göreve uygun hale getirir.
Daily panelvan, taşımacılık profesyonellerine hizmet etmesi için tasarlanmıştır ve yıllar boyunca sektördeki gelişmeleri öngörerek
ve giderek artan farklı gereksinimleri karşılamak için serisini genişleterek sağlam iş içgüdüsünü takip etmiştir.
KARGO HACİMLERİ
Çok çeşitli dingil mesafeleri, tavan yükseklikleri ve arka çıkıntılar, birçok kargo hacmi seçeneği sağlar. Aslında Daily
olmayan 19,6 m3’e kadar kargo hacimleri sağlayan tek panelvandır.

A

B

DİNGİL
MESAFESİ
(mm)
3000
3520

4100

G

YÜKSEKLİK / YÜK HACMİ

ARAÇ
UZUNLUĞU
(mm)

C

D

YÜK BÖLMESİ
UZUNLUĞU (mm)

YÜK BÖLMESİ
GENİŞLİĞİ (mm)

5040

2610

1800

7,3 m3

5560

3130

1800

9 m3

5960

3540

1800

12 m3

7130

4680

1800

16 m3

7500

5125

1800

17,5 m

H1 (1545 mm)

H2 (1900 mm)

3,5
5,2

13,4 m3

3,3

5,2

18 m3

3,5

7

3,5

7

19,6 m

3

E
H1 (mm)

YÜKSEKLİK
GENİŞLİK

3,3
3,3

10,8 m3

3

MAKS.

G

SÜRGÜLÜ YAN KAPI BOYUTLARI (mm)

F

AZAMİ YÜKLÜ
AĞIRLIK (t)
MİN.

YAN KAPI
E

H3 (2100 mm)

, 7,3 m3 ile eşi

H2 (mm)

1440

H3 (mm)

1800

DİNGİL MESAFESİ 3000

1100

DİNGİL MESAFESİ 3520 / 4100L

1200

F
D

C
A
B

ARKA KAPILAR
KULLANILABİLİR KAPI
ARALIĞI YÜKSEKLİĞİ
YÜKSEKLİK
GENİŞLİK

H

H1 (mm)
1450

I

J

H2 (mm)

H3 (mm)

1800

2000

1530

Görevinizle uyumlu olan arka kapı boyutlarını seçin.
Daily
’nızı yüklemek için 2 metre maksimum kullanılabilir yüksekliğe
sahip olabilirsiniz.
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H

I

J

İNSAN TAŞIMACILIĞI
BİR DAILY YOLCULUĞUNUN RAHATLIĞINI YAŞAYIN
Daily Minibüs hem sürücü hem de yolcular için bu olağanüstü araç ailesindeki diğer modellerin özel rahatlığını ve düşük çalışma
maliyetlerini sunar. Tüm yolcu taşıma görevlerinizi tamamlayabilir ve müşterilerinizin şık bir ortamda seyahat ettiğinden, uzun
mesafelerde bile onlara sunulan lüks rahatlığın tadını çıkardığından emin olabilirsiniz.

HER İHTİYAÇ İÇİN DAILY MİNİBÜS
Geniş Daily Minibüs serisi, farklı yolcu taşıma görevleri için çok çeşitli gereksinimleri karşılayabilir: rahat ve şık bir seyahat için turist
taşımacılığı, kategorisinin önde gelen yolcu kapasitesi için şehir içi taşımacılık ve özellikle öğrenci taşımacılığı için tasarlanmış okul
otobüsleri.
Üç tür motor mevcuttur: Dizel, Natural Power (Azaltılmış çevresel etki için Sıkılaştırılmış Doğal Gaz) ve Elektrik (Süper kapasitörlerle
birlikte 2 veya 3 yüksek yoğunluklu aküyle donatılmıştır).
Daily Minibüs serisi maksimum performans, en düşük çalışma maliyetleri, rakipsiz rahatlık ve üstün vites geçişleri sağlamak amacıyla
tasarlanan yenilikçi HI-MATIC 8 vitesli otomatik vites kutusu sayesinde kategorisindeki en iyi performansı sunar.
Sınıfının en iyisi olan 6,5 tonluk model 22’ye kadar yolcu taşıyabilir ve geniş bir bagaj alanı sunar: Piyasadaki sınıfının en iyi standardına
sahip aracıdır.
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SEÇENEKLER
DAILY E6‘NIZI GÖREVİNİZE UYGUN ŞEKİLDE ÖZELLEŞTİRİN
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DAB RADYO
Yüksek hızlı ikili radyo alıcısı ve ses
tanıma özelliklerine sahip Dijital Yayın
Radyo’sunun tüm işlevlerinin keyfini
çıkarın. 4 satırlı ekranda radyo istasyonu
ve programıyla ilgili bilgileri görün; sürüş
sırasında trafik, hava durumu ve haber
bildirilerini alın. Akıllı telefonunuzu
Bluetooth® ile bağlayın, böylece eller
serbest şekilde arama yaparken güvenli
sürüşe devam edebilirsiniz.

DAB RADYO +
DAILY BUSINESS UP™
Tüm DAB radyo işlevlerinin keyfini
çıkarın ve akıllı telefonunuzu ya da
tabletinizi araca bağlayarak DAILY
BUSINESS UP™ uygulaması ile ideal
iş ortağınız hâline getirin.

IVECONNECT
Daily’nizin eğlendirici bilgilendirme, telefon
ve navigasyonla bütünleşmiş sisteminin
işlevlerini pratik 7 inç dokunmatik ekrandan
kontrol edin. Bluetooth® ile eller serbest
aramalar için 5 adete kadar cep telefonu
bağlayabilir, direksiyon simidinden radyoyu
ve telefonu kontrol edebilirsiniz.

ENDÜKTİF ŞARJ ALETLİ
AÇIK BÖLME
Mobil cihazınızın bataryasının her zaman
tam dolu olduğundan emin olun: Gösterge
panelindeki
depolama
bölmesinde
bulunan evraklarınızın yanındaki kullanışlı
endüktif şarj aletine yerleştirin.

TABLET TUTUCU
Gösterge panelindeki kullanışlı tablet
tutucu, tüm boyutlardaki mobil cihazları
güvenli bir şekilde yerinde tutar. Ayrıca
evraklarınızı sabitlemek için pratik bir pano
olarak da kullanılabilir.

USB GİRİŞİ
Akıllı telefon veya tabletinizi, gösterge
panelindeki ilave USB prizle şarj edin.

AÇILIR MASALI YOLCU
KOLTUĞU
Pratik, açılır masa üzerinde dizüstü
bilgisayarınızı kullanın ve evrak işlerinizi
halledin.

ASKILI KOLTUKLAR
Isıtmalı seçeneği de mevcut olan askılı
koltuklar hem sürücü hem de yolcular
için fazladan rahatlık sağlar.

ÖZEL KAFALIK
Yeni özel, köpük kumaş kafalıkla güvenli
ve rahat bir sürüş yaşayın.

DERİ DİREKSİYON SİMİDİ
İşteki uzun günlerinizde deri direksiyon
simidinin lüks hissinin tadını çıkarın.

MANUEL VEYA OTOMATİK
KUMANDALI KLİMA
Kabin içinde uygun sıcaklığı koruyun
ve Daily’nin klima sistemiyle alerjiye
neden olan maddeleri dışarıda tutun.
Etkili manuel kumanda veya kompresör
kullanımını en iyi hâle getiren ve enerji
tüketimini azaltan otomatik klima
kumandasını seçin.

WEBASTO BAĞIMSIZ
KALORİFER
Webasto bağımsız kalorifer sayesinde
soğuk başlangıçlar artık geçmişte kaldı:
Motoru ve kabini önceden ısıtmak için
zamanlayıcıyı ayarlayın, gitmeye hazır
olduğunuzdan sıcak Daily’nize binin.

ARKA HAVA
SÜSPANSİYONU
Göreviniz aşırı yükleme ve yük
boşaltma eylemi gerektiriyorsa zaman
kaybetmemeniz için yükleme yatağını
hızlıca alçaltan ve yükselten arka hava
süspansiyonunu çok seveceksiniz.

ECOSWITCH PRO
EcoSwitch sistemi sürücüye müdahale
etmeden ne zaman devreye gireceğini
bilir, yakıt tüketimini azaltır ve
Daily
’nız tarafından üretilen
salınımları daha da düşürür.

ELEKTRO
MANYETİK YAVAŞLATICI
Telma® LVRS600 elektro manyetik
yavaşlatıcı, ESP sistemiyle tam uyumluluk
ve araca 350 Nm frenleme torku sağlar.
Daily HI-MATIC ailesinde de mevcuttur;
frenlerin aşınmasını ve ısınmasını azaltıp
araç güvenliğini artırarak aracın frenleme
ihtiyacının %80’inine kadarını sağlar.
Gösterge panelindeki özel bir kolla devreye
alınır ve fren pedalına basılarak çalıştırılır.

ŞERİT TERK UYARI
SİSTEMİ (LDWS)
Sistem, uyku sersemliği, yorgunluk
ve dikkat dağınıklığı nedeniyle kasıtlı
olmayan şerit değişikliğinde sürücüyü
uyarmak için net bir sesli uyarı sinyali
verir. Brüt Araç Ağırlığı 3,5 tondan fazla
olan modellerde standarttır.

HIZ SABİTLEYİCİ
Sistem, sürücü tarafından ayarlanan hızı
hafızaya alır ve korur. Özellikle şehir içi
görevleri ve düzenli trafik durumları için
uygundur. Sürüşü daha rahat bir hâle getirir
ve yakıt tüketimini iyileştirir.

KARGO BÖLMESİ
LED IŞIKLARI
Arka kapıların sağına, soluna ve üstüne
yerleştirilen üç yeni kargo bölmesi LED
ışığı daha iyi aydınlatma sağlar ve enerji
tüketimini azaltır.

ALAŞIM TEKERLEK
Yalnızca tek tekerlekli modellerde
mevcuttur. İşlev ile tarzın mükemmel bir
kombinasyonu olan alaşım tekerlekler
dara ağırlığını 6 kg azaltarak faydalı yükü
artırır.

TEKERLEK POYRASI
KAPAKLARI
Yalnızca tek tekerlekli modellerde
mevcuttur. Tekerlek poyrası kapağı,
aracın şıklığına da katkı sağlayarak poyra
kapağını ve tekerleği kaldırımlara kazara
çarpmalardan korur.
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SEÇENEK PAKETLERİ
DAILY’NİZİ YAPILANDIRIN
Çeşitli paketler, işiniz için tam olarak ihtiyaç duyduğunuz modeli yaratmanıza yardımcı olmak üzere üç ana kategoriye ayrıldı. Daily’nizin
ne kadar donanımlı olacağını siz seçebilirsiniz: Mükemmel donanımlı Professional paketi veya sınıfının en iyisi Professional Premium’u
seçin. Ayrıca işinizle ilgili göreve uygun olan paketi de ekleyebilirsiniz: Dağıtım. İhtiyacınız olan işlevlere göre mevcut paketleri seçerek
ve kombine ederek daha da özelleştirebilirsiniz: örneğin, Yaz paketlerini seçebilirsiniz. İlginiz olan paketleri seçin ve belirli gerekliliklerinizi
karşılayacak şekilde Daily’nizi özelleştirin.

DAILY OPSİYON PAKETLERİ
PROFESYONEL PREMIUM
•
•
•
•
•
•

Otomatik klima
Krom ön panjur
DAB Bilgi Sistemi +Uygulaması
Tablet tutucu
Usb şarj
Süspansiyonlu sürücü koltuğu

ÖZEL GÖREV PAKETİ
DAĞITIM
•
•
•
•
•

Ahşap kaplama taban
Ön cam üstü raf
Geri vites sensörü
Katlanır masa
Kargo kısmında led aydınlatma

İŞLEVSEL PAKETLER
YAZ
• Manuel Klima
• Krom ön panjur
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RENKLER
DAILY’NİZİN BOYASINI SEÇİN
Yüzlerce opak ve metalik boya* arasından şirketin logosuna, filonuzdaki diğer araçlara veya zevkinize uyacak boyayı seçebilirsiniz. Burada
gösterilen renkler Daily
’nızı kişiselleştirmek için mevcut olan birçok renkten sadece birkaçı.
OPAK BOYALAR

50051 - AÇIK MAVİ

50120 - GECE MAVİSİ

50105 - KAR BEYAZ

50135 - BEYAZ

52170 - GÜNEŞ SARISI

52028 - TURUNCU

50126 - ŞARAP KIRMIZI

50162 - PROFESYONEL GRİ

52062 - SİYAH İNCİ

52490 - GÖK MAVİSİ

52481 - ÇİVİT MAVİSİ

52434 - YAĞ YEŞİLİ

50124 - METALİK KIRMIZI

52205 - GÜMÜŞ GRİSİ

50115 - ÇELİK GRİ

50127 - METALİK FÜME

52358 - GRANİT GRİ

52360 - METALİK SİYAH

METALİK BOYALAR

*
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Seçili renkler ek fiyat karşılığında bir seçenek olarak mevcuttur.

AKSESUARLAR
DAILY E6 DENEYİMİNİZİ GELİŞTİRİN
Aracınızın görünüşünü, rahatlığını, güvenliğini, teknolojisini ve bağlanabilirliğini artırmak için geliştirilmiş olan çok çeşitli yüksek kaliteli
aksesuarlardan seçerek Daily
’nızı özelleştirin.

GÖREVİNİZLE UYUMLU HALE GETİRME
Özel tasarım giydirme ve neme, kimyasal maddelere ve
çizilmelere dayanıklı zemin kaplamayla Daily
’nızın yük
alanına en iyi korumayı sağlayın. Hafif ve aşınmaya dayanıklı
alüminyumdan yapılmış, kurulumu kolay çok çeşitli bagaj
raflarını seçin. Aracınızın çok yönlülüğünü en üst düzeye
çıkarmak için tüp muhafazası, uyarı ışığı tutucular ve zemin
platformuyla bagaj raflarınızı tamamlayın.

Yük Alanı Giydirmesi

Bagaj Rafı

YÜKSEK TEKNOLOJİYİ ARACA GETİRİN
Mobil çalışma istasyonunuzu en yeni özellikler ve
teknolojiyle donatın. “Tam Görüş” Multimedya Sistemi,
tam bir multimedya navigasyon ve geri sürüş güvenlik
çözümü sağlamak için navigasyon sistemi ve arka kamerayla
birlikte mevcuttur. Akıllı Sürüş Yardımı Sistemi, GPS
Navigasyon Sistemine ve çarpma durumunda kaydetmesi
için yüksek çözünürlüklü Dijital Video Kaydediciye sahiptir.
Her zaman bağlı olmak istiyorsanız 10 adete kadar Wi-Fi
cihazının aynı anda bağlanmasını destekleyen 3G Wi-Fi
yönlendiriciyi seçebilirsiniz.
Multimedya Sistemi “Tam Görüş”

Akıllı Sürüş Yardımcı Sistemi

HER ZAMAN GÜVENLİ
Sürüş sırasında güvenliğinizi artırmak için çok çeşitli
aksesuarlar arasından tercih yapın: Yakıt tasarruflu sürüş için
lastiklerin her zaman doğru basınçta olmasını sağlayan Lastik
Basıncı Monitör Sistemi veya kolay manevra için park
sensörleri. Avrupa onaylı itiş çubuğu ön koruma sağlar, aracın
ve yayaların etkin ve edilgen şekilde korunmasını artırır.
Delinmeye ve hırsızlığa karşı kilitlerle, elektronik ve mekanik
koruma için motor kilidiyle aracınızı ve yük bölmesini güvenli
tutun.
Lastik Basıncı Monitör Sistemi

İtiş Çubuğu

DAHA KEYİFLİ BİR SEYAHAT
Yaptığınız işe uygun olan koltuk döşemeleri ve minderleri
seçin. Lavazza kahve makinesiyle her zaman lezzetli sıcaklı
bir içeceğiniz hazır olsun. Daily
, araçtaki yaşamınızı
sevdiğiniz şekilde rahat hâle getirmek için istediğiniz her
şeyi sunar.

Koltuk döşemeleri ve Minderleri

Lavazza Kahve Makinesi

Aksesuar Kataloğunda ve aşağıdaki bağlantıyı
kullanarak çevrimiçi katalogda sunulan tüm
aksesuarları bulabilirsiniz:

Sunulan tüm aksesuarları ücretsiz
uygulama “IVECO Accessories”
ile keşfedin.

Diğer görüntülere, bilgilere ve video
içeriğine özel erişim sağlamak için App
Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php
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MÜŞTERİ HİZMETLERİ
İŞİNİZİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN SUNULAN
TÜM PROFESYONEL TEKLİFLERİ KEŞFEDİN
İŞİNİZE UYAN SERVİS PAKETİNİ SEÇİN
işinizin devam etmesini sağlar. İşinize uyan servis paketini seçerek aracınızın hizmetinizdeki uzun ömrünü daha da uzatırsınız.
Daily
Farklı işlerinize ve görevlerinize göre gereksinimlerinizin farklılık gösterebileceğini de biliyoruz.
Bu nedenle IVECO birçok konuda esneklik sunuyor: İşinize en iyi uyan Planlanmış Bakım ve Uzatılmış Garanti kombinasyonunu
seçebilirsiniz. Ayrıca mevcut İlave Kapsam öğeleriyle paketinizi daha da özelleştirebilirsiniz.

BAKIM

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

• Bakım
• Yağlama
• Yağ ve sıvılar bakım ve onarım
kılavuzuna göre değişiklik gösterir

•
•
•
•

EKSTRA GÜÇ
AKTARMA SİSTEMİ
• Güç aktarma sistemi öğesi
kapsamında olmayan aksamlar;
örneğin elektrik sistemi, enjeksiyon

Motor
Yakıt enjeksiyonu
Vites kutusu
Transmisyon mili
ve dingil onarımları

AŞINMA
•
•
•
•
•

Debriyaj
Fren pabuçları
Fren diskleri
Fren kampanaları
Kampanalı frenler
için fren balataları

Teklifi meydana getiren ana “elemanlar” (Bakım, Güç aktarma sistemi, Ekstra güç aktarma sistemi, Aşınma), işinize en mükemmel uyan
sözleşmeyi hazırlamak için kombine edilebilir. Aşağıda, olası tüm kombinasyonların bir listesi mevcuttur:

PLANLANMIŞ BAKIM SÖZLEŞMELERİ
BAKIM

GÜÇ AKTARMA

EKSTRA GÜÇ
AKTARMA

UZATILMIŞ GARANTİ
AŞINMA

GÜÇ AKTARMA

EKSTRA GÜÇ
AKTARMA

ELEMENTS İSTİSNALARI
İstisnalar için, lütfen pazarınızla ilgili
sözleşme belgelerine bakınız.
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ALO IVECO

444 50 04

Assistance Non-Stop

IVECO ASSISTANCE NON-STOP (ARALIKSIZ
YOL DESTEĞİ), Daily’niz ve işinizin devam etmesi için
7 gün 24 saat bir telefon uzağınızdadır.

IVECO NON-STOP aracınız bozulursa IVECO ile iletişim kurmak için kullanabileceğiniz orijinal IVECO akıllı
telefon uygulamasıdır. Araç bilgilerinizi (Araç şasi numarası ve tescil plakası) girin ve tek bir tuşa dokunarak IVECO
Müşteri Merkezi’ne yardım isteği gönderin. İsteğinizle derhal ilgilenir, en yakın atölyeyle iletişime geçeriz ve aracınızın
onarımını takip ederiz. Uygulama aracılığıyla araç yardım süreciyle ilgili güncellemeleri edinebilirsiniz.

IVECO FAN MAĞAZASI
Bayiliğinizden veya IVECO çevrimiçi mağazasından,
www.ivecofanshop.com, IVECO iş veya boş zaman kıyafetleri,
kırtasiye malzemeleri ve küçük aletler seçebilirsiniz.

IVECO ORİJİNAL PARÇALAR Daily’nizin hizmetinizdeki
uzun yılları boyunca güvenilir ve düşük maliyetle çalışmaya devam
etmesini sağlar. Yeni ve tekrar üretilmiş parçalardan servis setleri
ve telematik çözümlere kadar birçok seçenek mevcuttur. IVECO,
Türkiye’ye 7/24 teslimat yapılmasını sağlamak için tek parça
deposu çalıştırır ve gelişmiş teknolojiler kullanır.

IVECO, yatırım varlıkları sektöründe bir küresel lider olan, geniş bir güç aktarma uygulamaları portföyünün yanı sıra sahip olduğu çeşitli işletmelerde zirai
ve inşaat ekipmanları, kamyonlar, ticari araçlar, otobüsler ve profesyonel araçlar tasarlayan, üreten ve satan CNH Industrial N.V. Şirketinin bir markasıdır.
Ayrıca tüm CNH Industrial Ticari Markaları için yüksek performanslı orijinal parçaların dağıtımını yapmaktadır.
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BU KATALOGDAKİ BİLGİ VE RESİMLER SADECE BİR REHBER NİTELİĞİNDEDİR. IVECO TİCARİ VE ÜRETİM SEBEPLERİ İLE HERHANGİ BİR ZAMANDA BİLGİ VERMEDEN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.
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