AVSÄNDARE: IVECO SWEDEN AB • DIABASGATAN 1 • 254 68 HELSINGBORG

DRA NYTTA AV FÖRDELARNA

MED NYA IVECO DAILY
11 kampanjmodeller
Pris från

.*

2 995 kr/mån

SÅ TYCKER KUNDERNA OM IVECO
Den extremt höga lastvikten på IVECO Daily gjorde att valet blev väldigt enkelt.
Tågvikten är nog det som imponerar mest på mig. 10,7 ton med släp är otroligt bra. Det
innebär att jag kan lasta 5,5 ton. Det blir billigare för både mig och kunderna när vi kan
klara i stort sett alla transporter utan att behöva använda oss av en tung lastbil.
Peter Åström, ägare till Höllve Åkeri AB i Höllviken, som kör en IVECO Daily 7 ton

Vi valde IVECO Daily av många anledningar. 3500 kg dragvikt är väldigt viktig, liksom
möjligheten att ha fem passagerare och sedan får vi stor arbetsyta i skåpet, avskilt från hytten.
Att bilen är anpassad för HVO och har ett bra utrustningspaket gör att Daily uppfyller alla
våra krav på en transportbil för att via ska kunna bedriva ingenjörsteknik på hög höjd.
Magnus Aili på ”Rope Access” som har åtta identiska Iveco Daily 16m³ i sin flotta

Hållbarhetsfrågor står högst upp på vår agenda och det är viktigt för oss att kunna erbjuda våra kunder bilar som kan köras på alternativa drivmedel som HVO100 och biogas. Vid
val av leverantör har flexibilitet och möjligheten att skräddarsy lösningarna varit avgörande.
Allt detta får vi med IVECO.
Mattias Hagman, Product & Fleet Manager Rental hos OKQ8, som har cirka 300 IVECO Daily i sin fordonsflotta

Fördelen med IVECO Daily är att de är driftsäkra.
Hos IVECO i Göteborg uppskattar jag verkstaden med duktiga
mekaniker som alltid ger bra service.
Tommy Vingsand, Alluthyrarna i Göteborg AB, som har sju IVECO Daily i sin fordonsflotta.

TA KONTAKT MED DIN LOKALA ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR OFFERT OCH PROVKÖRNING
ALVESTA Alvesta Bilservice 0472 - 131 10 GÖTEBORG - NORR IVECO Göteborg 031 - 57 83 00 GÖTEBORG - SYD Transportbilscenter
Göteborg 010 – 88 99 200 HALMSTAD Fordonsteknik 035-10 07 50 HELSINGBORG IVECO Helsingborg 042 - 20 20 70 JÖNKÖPING
S. More Trucks 0733 - 33 19 55 KINNA Lahalls Bil 0320 - 20 70 90 KRISTIANSTAD Tofta Bil 044 - 21 52 75 LULEÅ Bilkompaniet 0920 - 23 66 28
MALMÖ Nordic Truckcenter 040 - 53 53 60 NORRKÖPING TB Bil 011 - 31 17 70 OSKARSHAMN Maskincentrum i Bockara AB 0725-37 22 11
STOCKHOLM, ROSERSBERG Arbetsbil 08-120 201 00 STOCKHOLM - NORR Kihlströms Transport & Lastbilscenter 08 - 19 56 26 STOCKHOLM
- SYD Kihlströms Transport & Lastbilscenter 08 – 19 56 26 UPPSALA Multibolaget 0705 - 81 27 61 VARA Lidbil AB 0512-335 40 VISKAN
Piston Sweden 0691 - 123 00.

Ta kontakt med din lokala återförsäljare
för offert och provkörning

VÄLKOMMEN

TILL IVECO´S VÄRLD AV
UPPKOPPLADE TJÄNSTER

IVECO DRIVER PAL MED AMAZON ALEXA*
Särskilda IVECO-FUNKTIONER för att kommunicera med
ditt fordon och andra förare.

MYIVECO-FUNKTION:
Få information i realtid om fordonets status.
Be om hjälp vid behov.
Ställ in navigationssystemet och få information under resan.
Få körstilstips för bränslebesparing och säker körning.

MYCOMMUNITY-FUNKTION:
Kommunicera säkert med andra förare.
Få stöd och information från förarnas community.
Övervinn språkbarriärerna genom automatisk översättning.

EN VÄRLD AV UPPKOPPLADE TJÄNSTER
Maximera din Dailys drifttid med IVECO´s kontrollrumsövervakning.
Få fjärrdiagnostik och utför trådlösa programvaruuppdateringar
utan att behöva stanna.
Utnyttja lösningarna för vagnparksstyrning.
Övervaka din körstil och kontrollera hur säkert du kör online.

*IVECO DRIVER PAL finns på de språk som stöds av Amazon Alexa.

IVECO DRIVER PAL MED AMAZON ALEXA*
ingår i samtliga kampanjmodeller

STYRKAN

DRA NYTTA AV DE
TUNGA FÖRDELARNA
DRAGVIKTEN – 3,5 tons dragvikt på nästan samtliga modeller.*
SLITSTARK – Konstruerad för att tåla sin last. Byggd som en lastbil
med C-ram – gör att du kan köra tunga laster utan att förlora körkomforten.
DRIVLINAN – automatlådan ger ett brett vridmoment. Motor och den 8-stegade
automatväxellåda är synkade för att fungera optimalt tack vare den elektroniska
styrningen av växlingarna.
KÖREGENSKAPEN – motor och växellåda i perfekt harmoni även vid full last.

*Gäller ej för 120 hk och 7,2 tons Hi-Matic.

KOMFORTEN

ABSOLUT BÄSTA KÖRKOMFORT
FÖR DIG SOM CHAUFFÖR
IVECO DRIVER PAL* – den nya röststyrda reskamraten Exklusiva MYIVECOoch MYCOMMUNITY-funktioner Kontroll av fordonsstatus, assistans och navigation.
KOMFORTSTOL – helt ny och fantastisk njutning tack vare minnesskum i säte,
ryggstöd och nackskydd.
Hi-Matic – 8-stegad automatlådan gör att du slipper växla.
HYTTEN – väldigt tyst - och extra skön att köra med läderratt.
VÄNDRADIEN – Kortast vändradien i klassen – endast 11,3 meter – ger dig
många fördelar i trånga stadsutrymmen.
ACC – Automatisk klimatanläggning som alltid ger dig perfekt temperatur.
CARPLAY – ett smartare och säkrare sätt att använda din mobil och gör att
du kan fokusera på körningen. Du kan ringa samtal, skicka och ta emot meddelanden
och lyssna på musik.

*IVECO DRIVER PAL finns på de språk som stöds av Amazon Alexa.Amazon, Alexa och alla relaterade
märken är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess associerade bolag.

TEKNIKEN

LIGG I FRAMKANT MED DEN
SENASTE TEKNOLOGIN
IVECO DRIVER PAL – Amazon Alexa - den nya röststyrda reskramaten.
NY DESIGN – du får en modern och stilfull transportbil.
LED-STRÅLKASTARE – ger bättre ljus och har extremt lång hållbarhet.
TELEMATIC-BOXEN – maximera din Dailys drifttid med kontrollrumsövervakning.
Få fjärrdiagnostik och utför trådlösa programvaruuppdateringar utan att behöva stanna.
Vagnparksstyrning och övervaka din körstil och kontrollera hur säkert du kör online.
WEBASTO – ditt fordon är alltid varmt under en kall, blöt eller snöig dag och du
kan köra iväg direkt med klar sikt.
TFT instrumentkluster – digital skärm med över 100 olika informationer.
DRIVMEDEL – du kan välja mellan Diesel, HVO eller gas när du väljer någon
av IVECO´s kampanjmodeller.

VÄLJ MELLAN
7 MODELLER

HI-ADAPTIVE

UTFORMAD EFTER DINA BEHOV

Just nu har vi ett oslagbart kampanjpris
på IVECO Daily skåpbil.

De nya Hi-Adaptive-sätena är utformade för att anpassa sig
efter förare och passagerare, vilket ger ultimat komfort under långa
arbetsdagar.

Bilarna är kompletta med ett utrustningspaket i toppklass. Bland mycket
annat ingår den 8-stegade automatlådan Hi-Matic i priset, som ger dig
den absolut skönaste körkomforten.

Daily är det första lätta nyttofordonet med både sittdyna och ryggstöd
i minnesskum som fördelar vikten jämnt och reducerar trycktopparna
med upp till 30 %.
Nackskyddet, även det i minnesskum, tar upp mer energi vid en
kollision och minskar därigenom pisksnärtseffekten.
Minnesskum, som först utvecklades för NASA:s flygstolar, är ett
mycket energiabsorberande och mjukt material som formar sig efter
kroppen, fördelar kroppsvikten jämnt och skyddar mot stötar.

3,5 ton - diesel/HVO
Leasing från

2 995 kr*

2 995 kr*

3,5 ton - gas
2 995 kr*

3 499 kr**

3 499 kr**

5 ton - diesel/HVO
3 599 kr***

3 699 kr***

Pris från

339 000 kr*

339 000 kr*

339 000 kr*

399 000 kr**

399 000 kr**

409 000 kr***

419 000 kr***

Ordinarie pris

416 035 kr

416 035 kr

425 755 kr

456 025 kr

465 755 kr

525 455 kr

532 755 kr

77 035 kr

77 035 kr

86 755 kr

57 025 kr

66 755 kr

116 455 kr

113 755 kr

35S14NA8V

50C18H A8V

50C18H A8V

Du sparar

Tekniska specifikationer
Modell
Motor
Storkelar
Byggnation

35S14HA8V

35S14HA8V

35S14HA8V

35S14NA8V

136 hk/370 Nm 136 hk/370 Nm 136 hk/370 Nm 136 hk/350 Nm 136 hk/350 Nm 180 hk/430 Nm 180 hk/430 Nm
7 m3

9 m3

12 m3

9 m3

12 m3

12 m3

16 m3

Plyfagolv – Inklädnad i skåpet

*Modell: IVECO Daily 35S14A8V, skåpbil 7,9 & 12m³, 136 hk. Kontantinsats: 101 700 kr (30%). Restvärde: 152 550 kr (45%). Månadskostnad: 2 995 kr
**Modell: IVECO Daily 35S14A8VNP, skåpbil 9 & 12m³, 136 hk. Leasingpriset 3 499 kr är baserat på: Kontantinsats: 119 700 kr (30%). Restvärde: 179 550 kr (45%)
***Modell: IVECO Daily 50C18HVA8, skåpbil 12m³, 180 hk. Leasingpriset 3 599 kr är baserat på: Kontantinsats: 122 700 kr (30%). Restvärde: 184 550 kr (45%).
***Modell: IVECO Daily 50C18HVA8, skåp 16m³, 180 hk. Leasingpriset 3 699 kr är baserat på: Kontantinsats: 125 700 kr (30%). Restvärde: 188 550 kr (45%)
Samtliga IVECO Daily har tre års fabriksgaranti (max 200 000 km) som standard, lokala leveransomkostnader kan tillkomma. IVECO reserverar sig för eventuella prishöjningar,
skattehöjningar och slutförsäljning. Förbehåll för kreditgodkännande. Alla priserna är exklusive moms. Leasingpriserna är baserade på 36 månader. Erbjudandet gäller till och med
den 31 december 2021 och kan ej kombineras med andra rabatter och avtal.

IVECO`S PREMIUMPAKET INGÅR I PRISET PÅ ALLA MODELLER*
•
•
•
•
•
•
•

Hi-Matic - 8-stegad automatlåda
Fjädrad komfortstol
Automatisk klimatkontroll (ACC)
Farthållare
Led-strålkastare
Backkamera
TFT Färgdisplay

•
•
•
•
•
•
•

Klädda nackstöd
Läderratt
4-vägs justering av ratt
Hi-connect
Telematics box
Godkänd för HVO100
Alexa röststyrning

•
•
•
•
•

Elektrisk handbroms
Delvis uppvärmd framruta
Ljus- och regnsensor
Apple CarPlay & Android auto
Plyfagolv – Skyddsinklädnad
i skåpet

VÄLJ MELLAN
4 MODELLER

Just nu har vi ett oslagbart kampanjpris
på IVECO Daily skåp & lift.
Bilarna är kompletta med ett utrustningspaket i toppklass.Bland mycket
annat ingår den 8-stegade automatlådan Hi-Matic i priset, som ger dig
den absolut skönaste körkomforten.

DAILY HI-MATIC

ABSOLUT KÖRGLÄDJE
IVECOs 8-stegade automatiska växellåda är
gjord för att ge absolut körglädje. Med den ergonomiska
multifunktionella växelväljaren kan du koncentrera dig
helt på trafiken och körförhållandena och därmed få
bekväm och säkrare körning.

3,5 ton - diesel/HVO

3,5 ton - gas

5 ton - diesel/HVO

3 875 kr*

3 875 kr*

4 299 kr**

4 499 kr***

Pris från

439 000 kr*

439 000 kr*

489 000 kr**

509 000 kr***

Ordinarie pris

528 012 kr

530 442 kr

557 792 kr

623 642 kr

89 012 kr

91 442 kr

68 792 kr

114 642 kr

Leasing från

Du sparar

Tekniska specifikationer
Modell

35S16HA8

35S16HA8

35S14NA8

50C18H A8

Motor

156 hk/400 Nm

156 hk/400 Nm

136 hk/350 Nm

180 hk/430 Nm

Hjulbas

3750 mm

4100 mm

3450 mm

3750 mm

Byggnation

Volymskåp med 750 kg bakgavellift

*Modell: IVECO Daily 35S16HA8, skåp & lift, 156 hk. Kontantinsats: 131 700 kr (30%) Restvärde: 197 550 kr (45%). Månadskostnad: 3 875 kr.
**Modell: IVECO Daily 35S14A8NP, skåp & lift, 136 hk. Axelavstånd 3450 mm. Leasingpriset 4 299 kr är baserat på: Kontantinsats: 146 700 kr (30%). Restvärde: 220 050 kr (45%).
***Modell: IVECO Daily 50C18HA8, skåp & lift, 180 hk. Leasingpriset 4 499 kr är baserat på: Kontantinsats: 152 700 kr (30%). Restvärde: 229 050 kr (45%).
Samtliga IVECO Daily har tre års fabriksgaranti (max 200 000 km) som standard, lokala leveransomkostnader kan tillkomma. IVECO reserverar sig för eventuella prishöjningar,
skattehöjningar och slutförsäljning. Förbehåll för kreditgodkännande. Alla priserna är exklusive moms. Leasingpriserna är baserade på 36 månader. Erbjudandet gäller till och med den
31 december 2021 och kan ej kombineras med andra rabatter och avtal.

IVECO`S PREMIUMPAKET INGÅR I PRISET PÅ ALLA MODELLER*
•
•
•
•
•
•
•

Hi-Matic - 8-stegad automatlåda
Fjädrad komfortstol
Automatisk klimatkontroll (ACC)
Farthållare
Led-strålkastare
Backkamera
TFT Färgdisplay

•
•
•
•
•
•
•

Klädda nackstöd
Läderratt
4-vägs justering av ratt
Hi-connect
Telematics box
Godkänd för HVO100
Alexa röststyrning

•
•
•
•
•

Elektrisk handbroms
Delvis uppvärmd framruta
Ljus- och regnsensor
Apple CarPlay & Android auto
Volymskåp med 750 kg bakgavellift

