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Nejlepší Daily v historii je nyní ještě lepší. 

Je stejně silná, univerzální a výkonná jako v minulosti. Kromě podnikatelského instinktu 
v oblasti dopravy přináší i nové funkce, se kterými se z něj stává ještě lepší partner pro 
vaše podnikání.
Daily  přináší inovace a technologie, které vám pomohou provozovat vozidlo 
efektivně, snížit náklady na jeho vlastnictví a zvýšit ziskovost podnikání. Motory  
pracují čistě a efektivně a pomáhají vám vytvořit si renomé v oblasti udržitelnosti.
Daily  pečuje o své řidiče: kabina je pohodlnější a tišší než kdykoliv v minulosti a 
s pomocí převodové ústrojí HI-MATIC řidiči objeví smysl absolutního požitku z jízdy. 
Daily  současně přináší novou úroveň konektivity a dokonale propojuje vaše mobilní 
zařízení s vozidlem – z vašeho mobilního zařízení se stává asistent pro podnikání a 
asistent řidiče.
Nejširší nabídka v segmentu se ještě více rozrostla a nyní uspokojí měnící se a rozšiřující 
se spektrum potřeb vaší firmy a dopravců po celém světě.
Daily  je ten nejlepší partner, o jakém se vám mohlo zdát – má spolehlivý smysl  
pro předvídání vašich obchodních potřeb a poskytuje řešení vždy, když ho potřebujete, 
rok za rokem.

DODÁVKOVÉ VOZIDLO S PODNIKATELSKÝM 
INSTINKTEM PRO DOPRAVU

OBSAH

VAŠE NOVÁ DAILY E6

Příručka je koncipovaná tak, aby vám pomohla 
přizpůsobit novou Daily  vašim potřebám.

Konfiguraci a zaslání žádosti o cenovou nabídku pro vaší 
novou Daily  můžete provést i online na stránce 
www.dailyconfigurator.iveco.cz 

Tuto aplikaci, která nabízí exkluzivní přístup k dalším 
obrázkům, informacím a videím, si můžete stáhnout 
pomocí služby App Store nebo Google Play..

Využijte tuto brožuru na maximum 
s bezplatnou aplikací New Daily E6.

NOVÁ 
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ÚSPORA PALIVA AŽ 8 %* 
Daily  je proslavená nízkou spotřebou paliva, ale teď jde ještě dále. Turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek, které je součástí 
výbavy u modelů s výkonem motoru od 136 do 180 koňských sil, zvyšuje efektivitu využití motoru. Technologie EcoSwitch 
prošla modernizací: nový inteligentní systém EcoSwitch PRO ví, kdy má zakročit a zmenšit točivý moment bez zásahu řidiče, a tím 
přispívá ke snižování spotřeby paliva bez kompromisů v oblasti produktivity. Exkluzivní systém IVECO Driving Style Evaluation 
pomáhá zlepšovat styl vaší jízdy – stejně jako kdyby vedle vás seděl instruktor autoškoly, a s jeho pomocí dokážete výrazně snížit 
spotřebu paliva.

AŽ 12% ÚSPORA NÁKLADŮ NA ÚDRŽBU A OPRAVY**

Prodloužené intervaly údržby v délce až 50 000 km díky odolnějším součástem a spotřebnímu materiálu prodlužují využitelnost 
vozidla mezi návštěvami servisu až o 20 %. Optimalizovaný brzdový systém s novým odolnějším brzdovým obložením je účinnější  
a trvanlivější než kdykoliv předtím.

Bez ohledu na to, kde se nacházíte, a zda je právě den či noc, můžete se spolehnout na profesionální a specializovanou servisní síť,  
která vám pomůže zajistit chod vašeho podnikání.
* V porovnání s rovnocennými modely Euro 5b+ a podle nového evropského jízdního cyklu (NEDC).
** V porovnání s rovnocennými modely Euro 5b+.

Systém Driving Style Evaluation (DSE) je jako instruktor v kabině – v reálném 
čase řidiči radí, jak optimalizovat styl jízdy a tím snižovat spotřebu paliva. Na základě 
zkušeností bylo zjištěno, že se stačí řídit doporučeními systému DSE, a již tehdy se 
dá ušetřit až 15 % paliva.

Inteligentní systém EcoSwitch PRO ví přesně, zda vozidlo je nebo není naložené, 
a kdy má zakročit, bez zásahu řidiče, čímž přispívá ke snižování spotřeby paliva a 
vytvářených emisí.

TVŮRCE ZISKU
TEN NEJLEPŠÍ PARTNER PRO ZISKOVOST VAŠEHO PODNIKÁNÍ
Daily  je profesionální partner, který vám pomůže dosahovat zdravou ziskovost. S nejširší nabídkou na trhu si vyberete 
a přizpůsobíte vozidlo, které je ideální pro vaše podnikatelské potřeby. Můžete se spolehnout na to, že práce bude provedena 
efektivně a s nízkými náklady na provoz a údržbu (celkové náklady na vlastnictví). S nejlepším partnerem pro vaše podnikání 
se vždy můžete spolehnout na profesionální servisní síť – kdykoliv a kdekoliv ji budete potřebovat.
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TECHNOLOGIE MOTORŮ PRO MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST
Technologie LP-EGR bez použití aditiva AdBlue®: modely s 2,3litrovým motorem IVECO F1A se systémem recirkulace 
výfukových plynů představují ideální řešení z hlediska maximálního možného zjednodušení správy vozidel. Díky mnoha funkcím, 
mezi které patří například olejové čerpadlo s variabilním výtlakem a nové turbodmychadlo, budete s vozidlem dosahovat vynikající 
spotřebu paliva a nižší provozní náklady, a to s vyšším výkonem a točivým momentem motoru. 

Technologie SCR: u modelů se selektivní katalytickou redukcí systém následné úpravy výfukových plynů nemění proces 
spalování, takže máte k dispozici celý výkon motoru a jeho účinnost, a to při nízkých provozních nákladech.

Technologie pohonu na stlačený zemní plyn: Daily Natural Power poskytuje stejný výkon a odezvu při rozjezdu jako jeho 
vznětový ekvivalent, protože jde o speciální zážehový motor, vyvinutý pro spalování zemního plynu. Provoz tohoto vozidla je ekologický 
a jeho chod pozoruhodně tichý, což představuje další výhodu v městských oblastech s omezením provozu.

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA MOTORŮ A PŘEVODOVEK
Nová Daily  nabízí vyspělé technologie motorů a převodového ústrojí, které tomuto vozu propůjčují nejvyšší výkon ve své třídě 
a vynikající úsporu paliva. Tyto vlastnosti jsou nezbytné k zajištění efektivního, spolehlivého a ekologického plnění pracovních úkolů.

ABSOLUTNÍ POŽITEK Z JÍZDY
Exkluzivní 8rychlostní automatická převodovka IVECO HI-MATIC 
nabízí všechny výhody komfortu, bezpečnosti, úspory paliva  
a výkonnosti v rámci neustále se rozšiřující nabídky modelů 
Daily , které uspokojí všechny vaše obchodní potřeby.

MOTOR F1A 2,3 L F1C 3,0 L

EMISE A PALIVO EURO 6 – LEHKÁ VOZIDLA
MOTOROVÁ NAFTA

EURO 6 – TĚŽKÁ VOZIDLA
MOTOROVÁ NAFTA

EURO 6 – TĚŽKÁ 
VOZIDLA CNG**

OBCHODNÍ 
NÁZEV 120 140 160 150 180 210 150 180 140

VÝKON 116 k (85 kW) 136 k (100 kW) 156 k (115 kW) 150 k (110 kW) 180 k (132 kW) 205 k (150 kW) 150 k (110 kW) 180 k (132 kW) 136 k (100 kW)

TOČIVÝ  
MOMENT 320 Nm 350 Nm 350 Nm* 350 Nm 430 Nm 470 Nm 350 Nm 430 Nm 350 Nm

PŘEVODOVKA HI-MATIC /
MECHANICKÁ

HI-MATIC /
MECHANICKÁ

HI-MATIC /
MECHANICKÁ MECHANICKÁ HI-MATIC /

MECHANICKÁ HI-MATIC MECHANICKÁ HI-MATIC /
MECHANICKÁ MECHANICKÁ

* 380 Nm u verzí HI-MATIC.    ** Stlačený zemní plyn.

UDRŽITELNÉ TECHNOLOGIE
VÝKON A ÚČINNOST K VAŠIM SLUŽBÁM
Dodávkové vozidlo Daily  uplatňuje svůj podnikatelský instinkt i na vyspělé 
technologie motorů a převodového ústrojí, s cílem poskytovat nejvyšší možnou 
výkonnost ve své třídě, která je potřebná pro efektivní a spolehlivé plnění 
pracovních úkolů. Nová nabídka motorů přináší vyšší výkon a točivý moment při 
současném snížení emisí a dopadu, který mají vozidla Daily  na životní prostředí.

Vznětový motor F1A o objemu 2,3 l Vznětový motor F1C o objemu 3,0 l F1C motor na stlačený zemní plyn o objemu 3,0 l



8 9

PRACUJTE S MAXIMÁLNÍ VÝKONNOSTÍ V KANCELÁŘI NA KOLECH
Ve funkční přístrojové desce se snoubí styl s praktickými a užitečnými funkcemi. Dvě zásuvky USB umožňují připojit mobilní telefon 
nebo tablet a nabíjet další zařízení. V případě potřeby můžete použít i doplňkovou indukční nabíječku. Kvalita a umístění ovládacích 
prvků ulehčují řízení při zachování komfortu.

Početné odkládací prostory byly navrženy se zřetelem na zachování maximální dostupnosti. Ve vozidle jich naleznete 18, a to včetně 
nového a praktického otevřeného odkládacího prostoru. Všechny prostory jsou strategicky uspořádány po celé kabině a v dosahu, 
takže dokumenty a pracovní materiály budou vždy přehledně uloženy a při ruce.

Nové rádio DAB vestavěné v přístrojové desce nabízí všechny hlavní funkce 
DAB a tradiční FM: například umožňuje naladit rozhlasovou stanici podle názvu, 
zobrazit název programu nebo skladby, kterou právě posloucháte, zapnout 
příjem informací o dopravě a uložit do paměti až 15 stanic.

Dobře přehledný nový sdružený přístroj ve spojení s ovladači s osvědčenou 
ergonomií vytváří prostředí, ve kterém je vše na dosah ruky a na správném 
místě k zajištění bezpečnosti a komfortu za volantem.

Výplň dveří byla přepracována a naleznete v ní otevřený odkládací prostor, 
který můžete použít například pro umístění lékárničky. V kabině naleznete 18 
praktických odkládacích prostorů, ve kterých si můžete odložit všechny své 
osobní a pracovní předměty – na dosah ruky a přehledně.

Přístrojová deska a obložení výplně dveří jsou řešeny v jednobarevném 
černém provedení. Pro ty, kteří hledají exkluzivitu, je k dispozici i ve 
stylovém dvoubarevném modro-černém provedení, navrženém pro 
dokonalé sladění s čalouněním kabiny.

DOPŘEJTE SI MAXIMÁLNÍ KOMFORT
Kabina je nyní ještě tišší díky výraznému snížení hladiny vnitřního hluku. Snížením hladiny hluku o 4 dB se zlepšila akustika ve vozidle a 
rozpoznávání zvuků až o 8 %.

Komfortní interiéry obohacené o nový kožený volant, modré čalounění sedadel a nové opěrky hlavy vyrobené z textilní pěny vytvářejí 
profesionální prostředí, ve kterém vy i vaši cestující budou moci produktivně pracovat při zachování maximální úrovně bezpečnosti.

PRODUKTIVNÍ KOMFORT
DOPŘEJTE SI PROFESIONÁLNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
Daily  kombinuje přirozené poslání v dopravě a špičkovou úroveň pohodlí, funkčnosti a jízdních vlastností. Když jste za volantem, 
můžete si dopřát oddych v pohodlí kabiny s vědomím, že svou práci provádíte efektivně. Kabina poskytuje profesionální pracovní 
prostředí překypující novými funkcemi, které vám usnadní provádění vašich úkolů.

Ve všech obrázcích na těchto stránkách jsou vyobrazeny tablety nebo  
smart telefony, které nejsou součástí standardní výbavy vozidla.
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VYHODNOCOVÁNÍ STYLU JÍZDY

ROZŠÍŘENÁ PŘÍSTROJOVÁ DESKA

ASISTENT ŘIDIČE
DAILY BUSINESS UP™ slouží jako instruktor prostřednictvím 
systému Driving Style Evaluation, jako navigátor s profesionálním 
navigačním systémem GPS od firmy Sygic a jako asistent pro 
snižování spotřeby paliva při každodenní práci a k zachování 
špičkového stavu vozidla.

A samozřejmě poskytuje všechny funkce informačního a zábavního 
systému, jaké můžete očekávat u vozidel vyšší třídy.

Do prakticky umístěného držáku můžete vložit inteligentní 
telefony a tablety různých velikostí.

Aplikace DAILY BUSINESS UP™ nainstalovaná ve vašem 
zařízení vám umožní:
• Používat pokyny pro jízdu systému Driving Style Evaluation,
• nalézt nejlepší trasu s profesionálním navigačním systémem 

GPS od firmy Sygic,
• sledovat další funkce vozidla pomocí rozšířené  

přístrojové desky,
• jednoduše nahlížet do interaktivní uživatelské příručky  

a vyhledávat informace o vozidle,
• rozšířit funkčnost mobilního telefonu, včetně poslechu  

a zobrazení textových zpráv,
• spravovat multimediální obsah v zařízení nebo v paměti USB,
• kontaktovat non stop silniční asistenční službu  

IVECO Assistance Non-Stop.

Sygic profesionální navigační systém GPS a systém Sygic FleetWork pro lepší řízení lidských zdrojů jsou poskytované ve spolupráci se společností Sygic.

Obrazovky vyobrazené výše ukazují pouze některé z mnoha funkcí aplikace DAILY BUSINESS UP™.

ASISTENT PRO PODNIKÁNÍ
Aplikace DAILY BUSINESS UP™ vám pomůže naplánovat pracovní 
úlohy a předávat řidiči informace v reálném čase. Umožní vám 
naplánovat trasu a úkoly řidiče s cílem optimalizovat využití 
vozidla a efektivněji řídit vozový park ve prospěch vašeho podnikání.

Aplikace DAILY BUSINESS UP™ vám umožní:
• Optimalizovat využívání vozového parku, plánovat úlohy  

a posílat je v reálném čase řidičům pomocí systému Sygic 
FleetWork, který je plně integrovaný s navigačním systémem 
GPS od firmy Sygic,

• získat přehled o pravidelných servisních návštěvách, s 
upozorněními podle plánu údržby,

• monitorovat výkony a zaškolování řidiče pomocí systému DSE,
• být ve spojení se společností IVECO a dostávat nejnovější 

informace o vozidlech Daily,
• vyhledat nejbližšího prodejce a servis vozidel IVECO,
• jednoduše získat přístup ke všem informacím o vozidle, 

pomocí dotykového ovládání na obrazovce.

KONEKTIVITA NA PALUBĚ
JEDNODUCHÝ ZPŮSOB, JAK BÝT VŽDY PŘIPOJENÝ
Daily  představuje nový způsob, jak dosáhnout absolutní konektivity: nepotřebujete žádnou dodatečnou výbavu, bude vám stačit 
pouze tablet nebo smart telefon. Po stažení aplikace DAILY BUSINESS up™ do zařízení aplikace automaticky naváže spojení s vozidlem 
přes rozhraní Bluetooth® a rádio DAB: vaše zařízení bude od tohoto okamžiku plně integrované a bude přímo komunikovat s vaším 
Daily  a jeho motorem. Nyní je vše připravené: s aplikací DAILY BUSINESS up™ nainstalovanou v zařízení stačí nastartovat motor, 
zapnout rádio a jste okamžitě připojení. Dopřejte si výhody, které toto řešení nabízí pro vaše podnikání – jako asistent řidiče a asistent 
pro vaše podnikání.

INTERAKTIVNÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

Objevte a plikaci   
DAILY BUSINESS UP™

PROFESIONÁLNÍ NAVIGAČNÍ SYSTÉM  
A SYSTÉM FLEETWORK

DAILY  
BUSINESS UP™



12 13

NEPŘEKONATELNÁ VÝKONNOST
ŠPIČKOVÉ MOTORY, SE KTERÝMI NAPLNO VYUŽIJETE SVŮJ TALENT
Daily  přináší potřebnou trakci, nosnost, výkon a rychlou odezvu, v kombinaci s vynikající spotřebou paliva. Můžete se spolehnout 
na špičkovou výkonnost během mnoha let provozu. Vyberte si výkon, který nejlépe odpovídá vašim potřebám: maximální výkon od 
116 k se základním modelem, až po 205 k se 4válcovým motorem, který poskytuje nejvyšší výkon ve své třídě. Nabídka zahrnuje nové 
motory VGT s výkonem 136 k a s výkonem 180 k a dále nový 2,3litrový motor F1A – VGT s výkonem 156 k. Motor o objemu 3,0 l 
nabízí maximální točivý moment až 470 Nm. Všechny motory jsou optimalizované pro nejvyšší výkonnost při každém výjezdu  
a nabízejí dlouhý dojezd při maximální úspoře paliva. Pro dopravce, kteří hledají tichý chod a udržitelná řešení, je ideální volbou  
Daily Natural Power s výkonem 136 k a pohonem na stlačený zemní plyn.

UNIVERZÁLNOST BEZ HRANIC
DODÁVKOVÉ VOZIDLO DAILY PRO AMBICE BEZ HRANIC
Daily  je nejuniverzálnější vozidlo ve své třídě, které má nejbohatší konfigurace v odvětví. Daily E6 jsou vozidla s celkovou 
hmotností vozidla od 3,3 až do 7 tun a objemem nákladového prostoru od 7,3 m3 až do 19,6 m3. Díky své nekonečné univerzálnosti 
otevírá nová Daily  nepřeberné možnosti pro širokou škálu úkolů – od rozvozu v městském prostředí při doručování balíků, až 
po dopravu těžkého nákladu, například při stěhování nábytku. Pestrá nabídka karosérií přináší rozmanité možnosti využití z hlediska 
použití – Daily  je lehce přizpůsobitelné, a například jej lze přestavět na záchranné vozidlo nebo sanitku. Daily  využívá svůj 
zdravý podnikatelský instinkt v odvětví přepravy a dokáže předvídat vaše potřeby: bez ohledu na zamýšlené použití si vyberete 
model Daily , který bude vyhovovat vašim potřebám – takový, který vám umožní plnit úkoly lehce, efektivně, s nízkými náklady 
na vlastnictví a s ohledem na životní prostředí pro lepší udržitelnost vašeho podnikání.

V nabídce vozidel Daily  určitě naleznete vhodnou verzi pro vaše specifické potřeby.

CELKOVÁ  
HMOTNOST  

VOZIDLA

DODÁVKOVÉ VOZIDLO DODÁVKA SE DVĚMA ŘADAMI SEDADEL PROSKLENÁ DODÁVKA K DOSTAVBĚ

3,3–7 t 3,3–5,2 t 4,5–6,5 t

OBJEM  
NÁKLADOVÉHO 

PROSTORU

SNÍŽENÁ STŘECHA (H1) STŘEDNĚ VYSOKÁ STŘECHA (H2) VYSOKÁ STŘECHA (H3)

7,3–9 m3 10,8–17,5 m3 13,4–19,6 m3

Vysoká výkonnost, která se nemění v průběhu času, s plochými křivkami točivého momentu, vyšším točivým momentem a vyšším výkonem při nízkých otáčkách.

VGT: Variabilní geometrie lopatek turbodmychadla
WG: Obtokový ventil
TST: Dvoustupňové přeplňování 

  F1A VGT 160  

  F1A VGT 140 

  F1A WG 120 

  F1C TST 210  

  F1C VGT 180  

  F1C WG 150  
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VROZENÁ ROBUSTNOST
ŠPIČKOVÁ ODOLNOST, KTERÁ NEMÁ OBDOBY
Dodávkové vozidlo Daily  je zkonstruováno pro plnění nejnáročnějších úkolů: má vlastnosti nákladního automobilu a je zkonstruované 
jako nákladní automobil. Při maximální celkové hmotnosti až 7 tun Daily  vám umožní přepravovat náklady s maximálním vytížením 
nepřetržitě každý den, a vždy, když to potřebujete. Vysoce výkonný systém zavěšení předních kol nejenom přispívá k vynikající ovladatelnosti 
vozidla, ale současně i zvyšuje maximální přípustnou zátěž. Odlehčená a velmi silná náprava QUAD-LEAF, která je součástí výbavy všech 
3,5tunových modelů, umožňuje zatížit přední nápravu hmotností až 1 900 kg. Náprava QUAD-TOR dodávaná pro modely se zadními 
dvojitými koly zvyšuje nosnost přední nápravy až na 2 500 kg. S vyšším užitečným zatížením vám Daily  umožní vykonávat práci s 
menším počtem výjezdů, takže rychleji, čímž vám šetří provozní náklady a snižuje množství emisí oxidu uhličitého. To je jeden z mnoha 
způsobů, jakým podnikatelský instinkt činí z modelu Daily  favorita mezi dopravci.

JEDINEČNÁ TRVANLIVOST
ZKONSTRUOVANÝ PRO TRVALE VYSOKOU HODNOTU
Dodávková vozidla Daily  mají nosnost, které se nevyrovná žádné jiné vozidlo. Vozidla jsou navržena pro vysoce výkonný provoz, 
každý den, po celé roky a déle než jakékoliv jiné vozidlo. Hnací ústrojí se spolehlivým motorem a převodovkou, které vždy běží v 
optimálních otáčkách, mají dlouhou životnost a uchovávají si špičkovou výkonnost po celou dobu své životnosti. Daily  vám pomůže 
vytvářet zisk každý den, kdy pro vás pracuje. Díky svému podnikatelskému instinktu nepromešká žádnou příležitost, aby přinesl přidanou 
hodnotu pro vaše podnikání!

Daily  vás vždy dostane z nepříjemné situace – nikdy vás nezklame, 
když budete potřebovat jeho robustnost a výkon.

Vysoká nosnost dodávkových vozidel Daily  – až 4 tuny, a největší 
objem nákladového prostoru – až 19,6 m3, umožňují převést stejné 
objemy na menší počet jízd, což vede ke snižování nákladů a zvyšování 
produktivity.
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NOVÁ   E6

ABSOLUTNÍ POŽITEK Z JÍZDY PRVNÍ 8RYCHLOSTNÍ PŘEVODOVKA V DANÉM SEGMENTU, 
KTERÁ NABÍZÍ ŠPIČKOVÝ KOMFORT I BEZPEČNOST
Nová generace převodovek přináší absolutní požitek z jízdy: ergonomická 
multifunkční řadicí páka vám umožní plně se soustředit na provoz a jízdní podmínky. 
HI-MATIC je řešení, které zvyšuje úroveň bezpečnosti a současně zachovává 
komfort jízdy.

VYNIKAJÍCÍ SPOTŘEBA PALIVA V REŽIMECH ECO A POWER
S konceptem adaptivního řazení se vozidlo dokonale přizpůsobí vaší každodenní 
práci. Daily HI-MATIC  hladce zařadí správný převodový stupeň za méně než 
200 ms. S nejširším rozpětím převodových poměrů motor vždy běží v ideálních 
otáčkách.

ÚSPORA NÁKLADŮ NA ÚDRŽBU A OPRAVY AŽ DO 10 % 
V POROVNANÍ S MECHANICKOU PŘEVODOVKOU, DÍKY 
REKORDNÍ SPOLEHLIVOSTI A TRVANLIVOSTI
Nová řešení, navržená s ohledem na trvanlivost, chrání motor a převodovku a 
přispívají ke snižování nároků na údržbu. Naši konstruktéři se postarali o další 
zlepšení již tak proslavené trvanlivosti vozidel Daily.

NEJLEPŠÍ VLASTNOSTI VE SVÉ TŘÍDĚ, NEJLEPŠÍ VÝKON  
(205 K) A TOČIVÝ MOMENT (470 NM)
S mimořádně širokou nabídkou motorů, dvěma zdvihovými objemy – 2,3 l a 3,0 l, 
výkonem od 116 do 205 k, točivým momentem 320 až 470 Nm a rekordní 
celkovou hmotností až 7 tun, Daily HI-MATIC  představuje nejlepší volbu pro 
ty nejtěžší úkoly.

Nová maska chladiče vytváří vodorovnou linii spojující 
světlomety a dodává plynulost křivkám vozidla. 
Modelová řada Daily HI-MATIC  je nyní ještě 
snadněji rozpoznatelná díky exkluzivní chromované 
masce chladiče.

PŘIPRAVENA SPLNIT KAŽDÝ ÚKOL

Daily HI-MATIC E6 URBAN  
Maximální komfort modelu Daily

Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL  
Maximální spolehlivost modelu Daily

Daily HI-MATIC E6 REGIONAL  
Maximální flexibilita modelu Daily
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UDRŽITELNÁ DOPRAVA
NEJENOM KONCEPCE, ALE TAKÉ JEDNOZNAČNÁ REALITA
Daily dokáže přirozeně předvídat potřeby dopravců. To je důvod, proč s neustále rostoucím významem problematiky v oblasti změny 
klimatu a kvality ovzduší v centrech měst přináší udržitelná řešení, která uspokojí všechny vaše dopravní potřeby s minimálním 
dopadem na životní prostředí: Daily Electric a Daily Natural Power.

PŘEPRAVA OSOB
DOPŘEJTE SI KOMFORT PŘI KAŽDODENNÍCH VÝLETECH
Minibus Daily  nabízí špičkový jízdní komfort pro řidiče i cestující a nízké provozní náklady, charakteristické pro ostatní modely této 
pozoruhodné modelové řady. Cestující vždy odveze do cíle s vědomím, že cestují ve stylovém prostředí a mohou si vychutnat 
komfort, který jim váš minibus Daily  nabízí – a to i na dlouhé vzdálenosti.

DAILY ELECTRIC. VÁŠ TICHÝ PARTNER S NULOVÝMI EMISEMI*

Daily Electric je jediné čistě elektrické vozidlo ve své třídě. Pracuje tiše a účinně se systémem akumulátorových baterií s vysokou 
účinností. V kombinaci s režimem Eco-Power a systémem rekuperačního brzdění vždy spotřebuje pouze malé množství energie. 
Díky tomu nabízí rozšířený dojezd až 280 km (v cyklu NEDC) a vyšší užitečné zatížení. V režimu Fast Charging se akumulátorové 
baterie dobijí již za několik hodin. Můžete je dokonce připojit k běžné síťové zásuvce 230 V. Daily Electric se pyšní nejširší nabídkou 
ve svém segmentu, s celkovou hmotností vozidla až 5,6 tuny a objemem nákladového prostoru až 19,6 m3.
* Započítaná je pouze etapa jízdy.

DAILY NATURAL POWER. UDRŽITELNÁ A RYCHLÁ DOPRAVA
Daily Natural Power má nejekologičtější spalovací motor. Je jedinečný v tom smyslu, že jde o skutečný speciál, který je navržený pro 
spalování stlačeného zemního plynu. Má stejné vlastnosti jako jeho vznětový ekvivalent z hlediska výkonu, točivého momentu i odezvy 
při rozběhu a nabízí stejné možnosti výběru, jako paleta vznětových motorů. Zároveň je tišší, takže je ideální na rozvoz v nočních 
hodinách v centrech měst a k použití v oblastech s omezeným provozem. Daily Natural Power se rychle stal oblíbenou volbou 
dopravců, kteří hledají efektivní řešení, jak snížit množství emisí oxidu uhličitého.

MINIBUS DAILY PRO VŠECHNY POTŘEBY
Široká nabídka minibusů Daily  vyhovuje různým požadavkům různých výjezdů s dopravou osob: turistická doprava s komfortním 
cestováním ve stylu, meziměstská doprava s nejvyšší kapacitou v segmentu dopravy osob a školní autobusy určené pro dopravu 
studentů.

V nabídce jsou tři druhy motorů: vznětové, na stlačený zemní plyn (se sníženým dopadem na životní prostředí) a elektromotor  
(se dvěma nebo třemi akumulátorovými bateriemi s vysokou hustotou v kombinaci se super-kondenzátory).

Minibusy Daily nabízejí nejlepší výkonnost ve své kategorii i díky inovativní 8rychlostní automatické převodovce. Převodovka HI-MATIC 
je navržena tak, aby umožňovala maximální výkonnost, minimální provozní náklady, bezkonkurenční komfort a vynikají řazení při nižší 
spotřebě paliva.

Na vrcholu této nabídky je 6,5tunová verze, která odveze až 22 cestujících a přináší velký zavazadlový prostor: je to nejlepší standardní 
vozidlo ve své třídě na trhu.
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VE ZKRATCENOVÁ 

UNIVERZÁLNOST BEZ HRANIC

• Bez ohledu na to, jaké plníte úkoly, vyberte si ten správný model Daily ,  
který bude vyhovovat vašim potřebám. S celkovou hmotností vozidla od 3,3 až  
do 7 tun a objemem nákladového prostoru od 7,3 m3 až do 19,6 m3, Daily   
je nejuniverzálnější dodávkové vozidlo ve své třídě.

• Přizpůsobte své Daily  s bohatou nabídkou karosářských řešení pro širokou 
škálu potřeb vašeho podnikání.

• Vyberte si verzi, která vyhovuje vašim přepravním potřebám: dodávkové vozidlo 
s neproskleným nákladovým prostorem, částečně prosklené a prosklené 
dodávkové vozidlo.

UDRŽITELNÉ TECHNOLOGIE

• Provozujte co možná nejednodušší systém správy vozidla s technologií LP-EGR  
bez použití aditiva AdBlue®. Tato technologie je k dispozici pro 2,3litrové  
motory F1A se zvýšeným výkonem.

• Využijte celý výkon, který potřebujete, s jednoduchou a účinnou technologií SCR.
• Dopřejte si absolutní požitek z jízdy s exkluzivní 8rychlostní automatickou 

převodovkou modelové řady Daily HI-MATIC .
• Dopřejte si výkonnost stejnou jako u vznětového motoru s vozidly  

Daily Natural Power s čistým a tichým provozem.

KOMFORT ZAMĚŘENÝ NA PRODUKTIVITU

• Dopřejte si tichou kabinu se sníženou hlučností až o 4 dB a zlepšeným 
rozpoznáváním zvuků až o 8 %.

• Dopřejte si ergonomii ovladačů na přístrojové desce, které jsou na dosah  
ruky a přispívají k bezpečné jízdě.

• Uspořádejte si své osobní a pracovní pomůcky díky 18 praktickým  
odkládacím prostorům.

• Pracujte v komfortním a profesionálním prostředí s novým koženým volantem, 
modrým čalouněním sedadel a novými opěrkami hlavy z textilní pěny.

TVŮRCE ZISKU

• Vyberte si profesionálního partnera z nejširší nabídky modelů na trhu.
• Ušetřete až 8 % paliva s olejovým čerpadlem s variabilním výtlakem, 

turbodmychadlem s variabilní geometrií lopatek, systémem EcoSwitch PRO, 
motorem s menší hmotností a menším třením dílů motoru a náprav.

• Ještě více snižte spotřebu paliva s jízdními doporučeními v reálném čase s 
exkluzivním systémem Driving Style Evaluation.

• Snižte náklady na údržbu a opravy až o 12 % díky dílům s prodlouženou životností 
a optimalizovanému brzdovému systému.

• Spolehněte se na profesionální servisní síť – kdykoliv a kdekoliv ji budete potřebovat.

KONEKTIVITA NA PALUBĚ

• Buďte vždy online s jedinečnou aplikací DAILY BUSINESS UP™.
• Optimalizujte výkonnost jízdy se systémem Driving Style Evaluation a nástroji pro 

efektivní správu vozidla.
• Najděte tu nejlepší trasu s 3D profesionálním navigačním systémem.
• Maximalizujte účinnost vozového parku plánováním a distribucí činností pomocí 

plně integrovaného systému FleetWork.

JEDINEČNÁ ŽIVOTNOST

• Spolehněte se na dlouhou životnost hnacího ústrojí díky spolehlivému motoru  
a převodovce, které vždy běží v optimálních otáčkách.

• Objevte ve svém Daily  životního partnera a v maximální míře  
využívejte výhody, které přináší.

• Ušetřete až 12 % na nákladech na údržbu a opravy a dopřejte si až o 20 %  
delší dobu využitelnosti vozidla mezi návštěvami servisu díky intervalům údržby 
prodlouženými až na 50 000 km.

VROZENÁ ROBUSTNOST

• Nakládejte své Daily až na hranici maximální nosnosti, nepřetržitě každý den a po celé 
roky, s vědomím, že každý výjezd se vždy podaří absolvovat efektivním způsobem.

• Vykonávejte svou práci rychleji a s menším počtem výjezdů díky větší nosnosti vozidel 
Daily  – až 4,0 tuny, a největšímu objemu nákladového prostoru – až 19,6 m3.

NEPŘEKONATELNÁ VÝKONNOST

• Vyberte si obchodního partnera, který je nejvhodnější pro vaše potřeby z nabídky 
motorů o objemu 2,3 l a 3,0 l.

• Využijte výhody širokého rozpětí jmenovitého výkonu od 116 k až po 205 k  
a točivého momentu od 320 Nm až do 470 Nm.

• Využijte výhody, které nabízí pohon zadních kol a přepravujte těžké náklady  
v optimálních podmínkách.
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ZADNÍ DVEŘE

OBJEMY NÁKLADOVÉHO PROSTORU

BOČNÍ DVEŘE

A

ROZVOR 
(mm)

B

DÉLKA 
 VOZIDLA 

(mm)

C

DÉLKA 
NÁKLADOVÉHO 
PROSTORU (mm)

D

ŠÍŘKA 
 NÁKLADOVÉHO 
PROSTORU  (mm)

G   VÝŠKA/OBJEM NÁKLADU CELKOVÁ 
HMOTNOST 
VOZIDLA (t)H1 (1 545 mm) H2 (1 900 mm) H3 (2 100 mm)

MIN. MAX.

3 000 5 040 2 610 1 800 7,3 m3 3,3 3,5

3 520
5 560 3 130 1 800 9 m3 10,8 m3 3,3 5,2

5 960 3 540 1 800 12 m3 13,4 m3 3,3 5,2

4 100
7 130 4 680 1 800 16 m3 18 m3 3,5 7

7 500 5 125 1 800 17,5 m3 19,6 m3 3,5 7

VYUŽITELNÁ VÝŠKA OTVORU DVEŘÍ H  H1 (mm)  I  H2 (mm) J  H3 (mm)

VÝŠKA 1 450 1 800 2 000

HMOTNOST 1 530

ROZMĚRY POSUVNÝCH BOČNÍCH DVEŘÍ (mm) H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm)

E
  
VÝŠKA 1 440 1 800

F
  
ŠÍŘKA

ROZVOR 3 000 1 100

ROZVOR 3 520 / 4 100 L 1 200

NABÍDKA VOZIDEL
VYBERTE SI TO SPRÁVNÉ DAILY PRO SVÉ POTŘEBY
Daily  nabízí nejširší výběr vozidel ve svém oboru – na výběr je až 8 000 továrních verzí s různými rozvory, objemy a výškami 
nákladového prostoru a nosnostmi, které vyhovují širokému spektru potřeb vašeho podnikání. Dodávkové vozidlo Daily bylo zrozeno 
s cílem sloužit dopravcům a vždy se řídilo svým zdravým podnikatelským instinktem – dokázalo předvídat vývoj v odvětví a rozšířit 
nabídku, aby uspokojilo neustále se rozšiřující potřeby trhu. Jednoduše si vyberte kombinaci, která vyhovuje vašim provozním 
potřebám a představuje ideální řešení pro vaše podnikání: s nabídkou 8 000 verzí máme určitě i pro vás to nejvhodnější Daily.

Vyberte si rozměry zadních dveří, které vyhovují charakteru vašeho podnikání. Dopřejte si maximální využitelnou výšku otvoru 
svého Daily  dosahující až 2 m.

Bohatá nabídka rozvorů, výšky střechy a zadních převisů poskytuje široké rozpětí objemů nákladového prostoru. Daily  je ve 
skutečnosti jediné dodávkové vozidlo s celkovým objemem nákladového prostoru od 7,3 m3 až do neuvěřitelných 19,6 m3.

H I J
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KOLA Z LEHKÉ SLITINY
Kola z lehké slitiny představují dokonalé 
spojení funkce a stylu, snižují vlastní 
hmotnost vozidla o 6 kg a tím zvyšují 
jeho užitečné zatížení.

KRYTY KOL
K dispozici jsou pouze pro provedení 
se zadní nápravou s jednomontáží. 
Kryty chrání ráfek kola a vlastní kolo při 
náhodných nárazech do obrubníku a 
současně zdůrazňují styl vozidla.

KOŽENÝ VOLANT
Dopřejte si luxus koženého volantu 
během dlouhých dnů v práci.

LUXUSNÍ OPĚRKA HLAVY
Jezděte bezpečně a pohodlně s novou 
luxusní opěrkou hlavy z textilní pěny.

RÁDIO DAB
Dopřejte si všechny funkce digitálního 
rozhlasového vysílání s rychlým dvojitým 
tunerem a funkcí rozpoznávání hlasu. 
Zobrazte si názvy rozhlasových stanic 
a informace o programu na 4řádkovém 
displeji a přijímejte informace o dopravě 
a počasí a zprávy během jízdy. Připojte 
se svým inteligentním telefonem 
prostřednictvím technologie Bluetooth®, 
abyste mohli bezpečně řídit a současně 
přijímat hovory v režimu hands-free.

ZÁSUVKA USB
Dobijte si inteligentní telefon nebo tablet z 
další zásuvky USB v přístrojové desce.

OTEVŘENÝ ODKLÁDACÍ 
PROSTOR S INDUKČNÍ 
NABÍJEČKOU
Vaše mobilní zařízení bude vždy plně 
nabité: položte jej na praktickou indukční 
nabíječku vedle dokumentů v odkládacím 
prostoru vestavěném v přístrojové desce.

KLIMATIZACE S RUČNÍM 
NEBO AUTOMATICKÝM 
OVLÁDÁNÍM
Udržujte příjemnou teplotu v kabině a 
zabraňte vniknutí alergenů do kabiny 
s klimatizačním systémem vozidel 
Daily. Vyberte si výkonnou ruční, 
nebo automatickou klimatizaci, která 
optimálním využíváním kompresoru 
snižuje spotřebu energie.

ZADNÍ NÁPRAVA SE 
VZDUCHOVÝM ODPRUŽENÍM
V situacích, kdy si výjezd vyžaduje intenzivní 
nakládání a vykládání, oceníte zadní 
nápravu se vzduchovým odpružením, 
která rychle spouští a zvedá ložnou 
podlahu, abyste zbytečně neztráceli čas.

ECOSWITCH PRO
Inteligentní systém EcoSwitch PRO ví, 
kdy má zareagovat i bez zásahu řidiče. 
Tím přispívá ke snižování spotřeby paliva 
a emisí škodlivin vašeho Daily . 

LED OSVĚTLENÍ 
NÁKLADOVÉHO PROSTORU
Tři nový LED světla v nákladovém 
prostoru, která jsou umístěna na pravé 
a levé straně a nad zadními dveřmi, 
lépe osvětlují tento prostor a snižují 
spotřebu energie.

ELEKTROMAGNETICKÁ 
ODLEHČOVACÍ BRZDA
Elektromagnetická odlehčovací brzda 
Telma® LVRS600 dodává vozidlu brzdový 
točivý moment 350 Nm a dokonale 
spolupracuje se systémem ESP. Tato 
odlehčovací brzda, která je dostupná i pro 
modelovou řadu Daily HI-MATIC, zajišťuje 
až 80 % brzdné síly a pomáhá snižovat 
opotřebování brzd a teplotu, a tím přispívá 
ke zvyšování bezpečnosti vozidla. Zapíná 
se speciální páčkou na přístrojové desce a 
aktivuje se sešlápnutím brzdového pedálu.

ASISTENT KONTROLY 
VYBOČENÍ Z JÍZDNÍHO 
PRUHU (LDWS)
Systém aktivuje zřetelný zvukový 
varovný signál, který řidiče upozorňuje 
na neplánovanou změnu jízdního 
pruhu v důsledku ospalosti, únavy 
nebo nepozornosti. K dispozici je jako 
standardní výbava modelů s celkovou 
hmotností vozidla nad 3,5 t.

RÁDIO DAB + APLIKACE 
DAILY BUSINESS UP™

Dopřejte si všechny funkce rádia DAB, 
připojte se svým inteligentním telefonem 
nebo tabletem k vozidlu a přeměňte 
jej na ideálního obchodního partnera 
pomocí aplikace DAILY BUSINESS UP™.

DRŽÁK TABLETU
Praktický držák tabletu na přístrojové 
desce bezpečně udrží mobilní zařízení 
jakýchkoliv rozměrů. Můžete ho používat 
také jako praktickou psací podložku se 
sponami na papír.

NEZÁVISLÉ TOPENÍ WEBASTO
S nezávislým topením Webasto se 
studené starty stávají minulostí: 
nastavte časový spínač pro předehřívání 
motoru a kabiny a nastupte do příjemně 
vyhřátého vozidla Daily, jakmile jste 
připraveni vydat se na cestu.

LAVICE NA SEZENÍ S 
VYSOUVACÍM STOLEČKEM
Používejte laptop a vyplňujte dokumenty 
na praktickém vysouvacím stolečku.

SEDADLA SE VZDUCHOVÝM 
ODPRUŽENÍM
Sedadla se vzduchovým odpružením, 
která lze objednat i s vyhříváním, nabízejí 
dostatečnou úroveň komfortu pro řidiče 
i cestující.

IVECONNECT
Ovládejte všechny funkce informačního 
a zábavního systéme Daily s navigací a 
podporou funkcí telefonu z praktické 
7palcové obrazovky s dotykovým 
ovládáním. Systém umožňuje připojení 
až 5 mobilních telefonů prostřednictvím 
technologie Bluetooth® a hands-free 
volání. Rádio a telefon lze ovládat přes 
ovladače na volantu.

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
PŘIZPŮSOBTE SVOU DAILY E6 POVAZE SVÉHO PODNIKÁNÍ

TEMPOMAT
Systém si zapamatuje a udržuje 
rychlost vozidla nastavenou řidičem. 
Tato funkce má praktické využití 
zejména při meziměstských jízdách a v 
běžném provozu – zpříjemňuje řízení a 
optimalizuje spotřebu paliva.
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BALÍČKY DOPLŇKOVÉ VÝBAVY
SESTAVTE SI SVOU NOVOU DAILY E6 
Jednotlivé balíčky jsou rozděleny na tři hlavní kategorie a pomohou vám vytvořit přesně takový model, jaký potřebujete pro své 
podnikání. Můžete si vybrat vlastní úroveň výbavy pro Daily : buďto dobře vybavený balíček Business, nebo balíček nejvyšší 
úrovně Business Premium. Navíc si můžete vybrat balíček, který odpovídá typu vašeho podnikání: Delivery nebo Retailer.  
Své Daily  si můžete dále přizpůsobit výběrem a kombinací dostupných balíčků podle funkcí, které potřebujete – například si 
můžete objednat balíček Towing, Winter nebo Eco. Stačí si z těchto třech kategorií vybrat balíčky, které upoutaly vaši pozornost, 
a své Daily  si tak přizpůsobit konkrétním potřebám.

SPECIFICKÉ BALÍČKY PODLE TYPU PODNIKÁNÍ

SPECIFICKÉ BALÍČKY PODLE TYPU PODNIKÁNÍ

DELIVERY

• držák rezervy pod podlahou
• náhradní kolo
• bez soupravy na opravu pneu

ECO

• zařízení stop and start
• silnější baterie 12V-850A
• silnější alternátor 180A
• Iveco switch pro
• pneu se sníženým valivým odporem

SAFETY

• airbag spolujezdce a okenní airbag
• sledování jízdního pruhu (LDWS)

RETAILER

• couvací senzory
• zadní osvětlení pro nakládání
• odhlučněná dřevěná podlaha
• zesílená dělící stěna s oknem 

COMFORT

• madlo kabiny
• 3tí klíč
• kožený volant

WINTER

• silnější alternátor 180A
• vyhřívaná oblast stěračů
• pneumatiky M+S

TECH

• rádio DAB  
+ DAILY BUSINESS UP™

• držák smart phone
• ovládání na volantu

TOWING

• zásuvka 13 pin
• tažné zařízení s koulí
• digitální tacho

BALÍČKY VÝBAVY PRO DAILY E6

DAILY E6 (VÝBAVA TRHU)

• dvousedadlo spolujezdce s boxem, 2B.P.
• čalounění zadní stěny
• sedadlo řidiče s 3 prvky nastavení
• nabíjecí usb v odkládací poličce
• zadní dveře s otevíráním 250 ST.
• osvětlení led v nákladním prostoru

DAILY E6 BUSINESS

• mlhovky s funkcí cornering
• dvojsedačka se stolkem
• manuál. klimatizace
• komp.klima170 cc
• airbag řidiče s předepínáním pásů
• matrix displej
• police nad čelním sklem
• cruise control

DAILY E6 BUSINESS PREMIUM

• mlhovky s funkcí cornering
• dvojsedačka se stolkem
• automatická klimatizace
• komp.klima170 cc
• airbag řidiče s předepínáním pásů
• matrix displej
• odpruž. sedačka, lumb, područka
• police nad čelním sklem
• cruise control
• lux. operky hlavy
• servisni info na displeji

* Funkční balíčky jsou dostupné pro Daily  a Daily HI-MATIC .

BALÍČKY VÝBAVY PRO DAILY HI-MATIC E6

DAILY HI-MATIC E6  
URBAN

Ideální pro ty, kteří se každý den potýkají s 
nástrahami městského provozu. Model s 
tímto paketem zaručuje maximální jízdní 
výkony díky konceptu adaptivního řazení, 
které se přizpůsobuje řidiči i situaci v provozu.  
Aktivní bezpečností prvky pomáhají při jízdě 
i nakládání.

• mlhovky s funkcí cornering
• police nad čelním sklem
• nástupní madlo kabiny
• airbag řidiče s předepínáním pásů
• dvojsedačka se stolkem
• couvací senzory (jen u furgonu)
• zadní osvětlení pro nakládání 

DAILY HI-MATIC E6  
REGIONAL

Pro ty, kteří od vozidla vyžadují maximální 
flexibilitu a bezpečnost. Model s tímto 
paketem je ideální společník zajištující 
ekonomické a pohodlné ovládání v režimu 
ECO a působivé výkony v režimu POWER s 
cílem maximalizovat váš požitek z jízdy. 
Model umožnuje bezproblémovou jízdu v 
soupravě. 

• mlhovky s funkcí cornering
• manuál. klimatizace
• komp.klima170 cc
• police nad čelním sklem
• airbag řidiče s předepínáním pásů
• dvojsedačka se stolkem

DAILY HI-MATIC E6  
INTERNATIONAL

Pro ty, kteří v kabině  tráví hodně času, jezdí 
dlouhé vzdálenosti a hledají pohodlí, spolehlivost 
a bezpečnost. Model nabízí jízdní komfort a 
ekonomii provozu zásluhou dlouhých rychloběhů 
pro meziměstské trasy. Hydraulický měnič 
umožňuje velkou tažnou sílu pro rozjezdy bez 
opotřebení ve městě.

• mlhovky s funkcí cornering
• automatická klimatizace
• komp.klima170 cc
• servisni info na displeji
• odpruž. sedačka, lumb, područka 5899
• police nad čelním sklem
• cruise control
• airbag řidiče s předepínáním pásů
• dvojsedačka se stolkem
• lux. operky hlavy

SESTAVTE SI SVOU NOVOU DAILY
Pokud jste se rozhodli pro luxusní jízdní komfort ve svém Daily HI-MATIC , pak si svůj model můžete vytvořit výběrem 
verze, která odpovídá charakteru vašeho podnikání: 
Daily HI-MATIC E6 URBAN, Daily HI-MATIC E6 REGIONAL nebo  Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL. 
Kromě toho si můžete své Daily HI-MATIC  přizpůsobit i výběrem a kombinací příslušných funkčních balíčků.
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BAREVNÉ ODSTÍNY
VYBERTE SI BAREVNÝ ODSTÍN PRO SVOU DAILY
Můžete si vybrat ze stovek standardních i metalických laků* odpovídající stylu značky vaší firmy, ostatních vozidel vašeho vozového parku nebo 
jednoduše podle vlastního vkusu. Vyobrazených je pouze několik z mnoha dostupných barevných odstínů pro přizpůsobení vaší Daily .

Potahy sedadel a rohože

PŘÍSLUŠENSTVÍ
VYLEPŠETE SI SVOU NOVOU DAILY E6
Přizpůsobte si svou Daily  výběrem z bohatého sortimentu vysoce kvalitního příslušenství určeného ke zlepšení vzhledu a zvýšení 
úrovně komfortu, bezpečnosti, technologií a konektivity vašeho vozidla.

PŘIZPŮSOBENÍ CHARAKTERU PODNIKÁNÍ
Dopřejte nákladovému prostoru vašeho Daily  nejlepší 
ochranu se speciálně vyrobeným obložením a podlahovou 
krytinou odolnou proti vlhkosti, chemickým látkám a 
poškrábání. Vyberte si ze široké nabídky nosičů zavazadel 
vyrobených z lehkého nerezového hliníku. Montáž těchto 
nosičů je velmi snadná. Nosiče zavazadel si můžete dále 
vylepšit držákem na trubky, držákem světelného majáku a 
podlahovými plošinami ještě více rozšiřujícími univerzální 
charakter vašeho vozidla.

PŘINESTE ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE  
NA PALUBU
Vybavte svou pracovní stanici na kolech nejmodernějšími 
funkcemi a technologiemi. Multimediální systém „Full 
Vision“ je dodáván společně s navigačním systémem a 
zadní kamerou k zajištění dokonalé navigace s podporou 
multimédií a zvýšení bezpečnosti při couvání. Doplňkový 
systém Smart Driving obsahuje navigační systém GPS a 
digitální videorekordér s kamerou s vysokým rozlišením, 
který zaznamená situaci při nehodě. Pokud chcete být vždy 
připojení, vyberte si směrovač 3G Wi-Fi, který umožňuje 
připojení až 10 Wi-Fi zařízení současně.

VŽDY V BEZPEČÍ
Vyberte si ze široké nabídky příslušenství ke zvýšení 
bezpečnosti během jízdy: systém sledování tlaku v 
pneumatikách, se kterým budou pneumatiky vždy nahuštěny 
na správný tlak k zajištění optimální spotřeby paliva, případně 
si můžete vybrat parkovací snímače umožňující jednoduché 
manévrování. Přední rám s evropskou certifikací chrání přední 
část vozidla a zvyšuje úroveň aktivní a pasivní bezpečnosti. 
Chraňte své vozidlo a jeho nákladový prostor zámky odolnými 
proti provrtání a otevření paklíčem a imobilizérem k zajištění 
mechanické i elektronické ochrany.

PŘÍJEMNĚJŠÍ CESTOVÁNÍ
Vyberte si potahy sedadel a podlahové rohože, které 
nejlépe odpovídají vaší činnosti. S kávovarem Lavazza 
budete mít vynikající horký nápoj vždy na dosah ruky. 
Dodávkové vozidlo Daily  nabízí vše, co byste mohli 
očekávat pro zpříjemnění života na palubě.

Kompletní nabídku příslušenství naleznete v  
katalogu příslušenství a v online katalogu na adrese:  

http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Tuto aplikaci, která nabízí exkluzivní přístup k 
dalším obrázkům, informacím a videím, si můžete 
bezplatně stáhnout pomocí služby App Store.

Prozkoumejte kompletní nabídku 
příslušenství s bezplatnou aplikací 
Iveco Accessories.

Obložení nákladového prostoru Nosič zavazadel

Multimediální systém „Full Vision“ Doplňkový systém Smart Driving

Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách Přední rám

Kávovar Lavazza

* Vybrané odstíny barev jsou za příplatek.

STANDARDNÍ LAKY

METALICKÉ LAKY

52434 - ECO GREEN (zelená)52481 - BOREAL BLUE (modrá)

50127 - ULM GREY (šedá)

50124 - METALLIC RED (červená) 52205 - BRILLIANT GREY (šedá)

52358 - STONE GREY (šedá)

52490 - INSTINCT BLUE (modrá)

50115 - MAGIRUS GREY (šedá)

50051 - LIGHT BLUE 
(světlomodrá)

50135 - BUSINESS WHITE (bílá)

50126 - MARANELLO RED 
(červená)

50120 - PEGASO BLUE (modrá)

50162 - PROFESSIONAL GREY 
(šedá)

52170 - SUN YELLOW (žlutá)

50105 - POLAR WHITE (bílá)

52028 - ADVENTURE ORANGE 
(oranžová)

52062 - BACK TO BLACK (černá)

52360 - ALL BLACK (černá)
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ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY IVECO zaručí každodenní 
spolehlivý provoz vašeho Daily po mnoho let, a to při relativně 
nízkých nákladech. Široká nabídka obsahuje vše od nových i 
repasovaných náhradních dílů přes servisní soupravy až po 
telematická řešení. Značka Iveco provozuje síť osmi skladů 
náhradních dílů a využívá moderní technologie k realizaci dodávek v 
celé Evropě – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

PRODEJNA DOPLŇKŮ PRO  
FANOUŠKY ZNAČKY IVECO
Vyberte si ze široké nabídky pracovních oděvů a volnočasového 
oblečení, kancelářských potřeb a drobností IVECO na prodejně 
nebo v internetovém obchodě značky IVECO na adrese  
www.ivecostore.com. 

Telefonická linka služby IVECO ASSISTANCE NON-
STOP je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aby 
vám pomohla zajistit provozuschopnost vašeho podnikání.

IVECO NON-STOP je originální aplikace značky IVECO pro inteligentní telefony. Můžete ji používat ke komunikaci 
se značkou IVECO při poruše vozidla. Stačí zadat informace o vozidle (č. VIN a SPZ) a stisknutím tlačítka poslat 
žádost o pomoc do zákaznického centra značky IVECO. Vaši žádost bezodkladně vyřídíme, kontaktujeme nejbližší 
servis a dohodneme opravu vašeho vozidla. Aplikaci můžete používat i pro příjem informací o průběhu poskytování 
asistence v souvislosti s vaším vozidlem.

IVECO je značka skupiny CNH Industrial N.V., světového lídra v sektoru podnikání, který prostřednictvím obchodu a konstrukce, vyrábí a prodává 
zemědělské a stavební prostředky, nákladní vozidla, autobusy a speciální vozidla, kromě širokéh portfolia prvků hnacího ústrojí. Také distribuuje vysoce 
kvalitní originální náhradní díly pro všechny značky CNH Industrial. 

 
ROZŠÍŘENÍ PRO HNACÍ ÚSTROJÍ

• díly, které nejsou součástí balíčku Hnací ústrojí, 
například elektrický systém, vstřikování

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM
PROZKOUMEJTE KOMPLETNÍ NABÍDKU PROFESIONÁLNÍCH SLUŽEB, 
KTERÉ DODAJÍ IMPULZ VAŠEMU PODNIKÁNÍ

VYBERTE SI BALÍČEK PODLE POVAHY VAŠEHO PODNIKÁNÍ
Daily  vám pomůže udržet vaše podnikání v chodu a bude vám sloužit skutečně dlouho. Jsme si vědomi toho, že vaše požadavky 
mohou být různé, v závislosti na charakteru vašeho podnikání a výjezdů.

To je důvod, proč společnost IVECO nabízí flexibilní balíčky: vyberte si kombinaci služeb plánované údržby a prodloužené záruky, 
která dokonale odpovídá potřebám vašeho podnikání. Balíček si můžete dále přizpůsobit s nabízenými balíčky rozšířeného krytí.

SMLOUVY O PLÁNOVANÉ ÚDRŽBĚ ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA

CO NEPATŘÍ DO BALÍČKŮ

Informace o položkách, které nejsou 
součástí jednotlivých balíčků, naleznete ve 
smluvní dokumentaci pro váš trh.

Hlavní „položky“, které tvoří nabídku (Údržba, Hnací ústrojí, Rozšíření pro hnací ústrojí, Opotřebení), lze kombinovat a sestavit si tak 
smlouvu, která bude přesně odpovídat potřebám vašeho podnikání. Níže je uveden seznam všech možných kombinací, které jsou určeny 
k podpoře vašeho podnikání:

ÚDRŽBA
HNACÍ 

ÚSTROJÍ

ROZŠÍŘENÍ 
PRO HNACÍ 

ÚSTROJÍ
OPOTŘEBENÍ

HNACÍ 
ÚSTROJÍ

ROZŠÍŘENÍ 
PRO HNACÍ 

ÚSTROJÍ

 
OPOTŘEBENÍ

• spojka
• brzdové obložení
• brzdové kotouče
• brzdové bubny
• brzdové obložení bubnových brzd

 
ÚDRŽBA

• údržba
• mazání
• výměna olejů a provozních kapalin podle 

příručky pro údržbu a opravy

 
HNACÍ ÚSTROJÍ

• motor
• vstřikování paliva
• převodovka
• opravy kloubového hřídele a náprav

IVECO CAPITAL je značka pro finanční služby společnosti 
IVECO. Nabízí celou řadu služeb v oblastech financování, 
leasingu, pronájmu a podpůrných služeb pro užitková vozidla – 
balíček lze rozšířit o prodlouženou záruku, služby údržby a oprav 
a různé typy pojištění.

Každý finanční balíček lze přizpůsobit potřebám zákazníka a je 
platný pro všechny typy vozidel – nové, ojeté i přestavby.

IVECO CAPITAL poskytuje zákazníkům odborné poradenství 
při výběru finančního produktu, který je nejvhodnější pro 
finanční a daňové potřeby podnikání zákazníka.

Se žádostí o další informace se obraťte na prodejce vozidel 
IVECO.
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