SERWIS POJAZDU DOSTOSOWANY DO
TWOICH POTRZEB

ELEMENTS

DOSTOSOWANY DO POTRZEB SERWIS TWOJEGO POJAZDU

BEZPROBLEMOWA PODRÓŻ Z IVECO
Mając na celu przygotowanie jak najlepszej oferty dla swoich klientów, firma IVECO stworzyła
ELEMENTS: szeroki zakres pakietów serwisowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb,
stworzonych, aby podtrzymać sprawność Twojego pojazdu..

Oferta Elements daje elastyczność wyboru dowolnej kombinacji najważniejszych „elementów”,
które składają się na całą ofertę. Połącz ze sobą dowolne elementy, aby stworzyć swój własny
pakiet serwisowy dopasowany do Twoich potrzeb!

SPERSONALIZOWANE PLANY SERWISOWE

OGROMNA ELASTYCZNOŚĆ CZYNI OFERTĘ ELEMENTS TAK ATRAKCYJNĄ

PRZEGLĄDY OKRESOWЕ

UKŁAD NAPĘDOWY

OBEJMUJE PRZEGLĄD OKRESOWY,
SMAROWANIE, WYMIANĘ OLEJÓW I
PŁYNÓW ZGODNIE Z KSIĄŻKĄ
PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH I NAPRAW

NAPRAWY: SILNIKA, INSTALACJI WTRYSKU
PALIWA, SKRZYNI BIEGÓW, WAŁU
NAPĘDOWEGO I OSI

INNE NAPRAWY

ZUŻYCIE

PODZESPOŁY, KTÓRYCH NIE OBEJMUJE
UKŁAD NAPĘDOWY
NP. UKŁAD ELEKTRYCZNY

SPRZĘGŁO,
KLOCKI HAMULCOWE, HAMULCE TARCZOWE,
BĘBNY HAMULCOWE, OKŁADZINY HAMULCOWE
DO HAMULCÓW BĘBNOWYCH

SERWIS DOSTOSOWANY DO POTRZEB
Elements to wyspecjalizowana usługa wysokiej jakości, mająca zagwarantować długi okres
eksploatacji każdego pojazdu we wszystkich sektorach.
Stwórz spersonalizowaną ofertę, dobierając „elementy” najbardziej odpowiadające swoim
potrzebom, wybierz Umowy na planowe przeglądy okresowe i Rozszerzone Gwarancje.
Utrzymywanie pojazdów w stanie sprawności przy minimalnej ingerencji w postaci przeglądów
okresowych i napraw to nasz priorytet.
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DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PAKIETY
SERWISOWЕ
DOSTĘPNA OFERTA PAKIETÓW

„ELEMENTY”, KTÓRE MAKSYMALNIE PRZEDŁUŻAJĄ OKRES EKSPLOATACJI POJAZDU
ELEMENTS oferuje możliwość dostosowania zakresu ochrony pojazdu do skali i potrzeb Twojego
biznesu, gwarantując,iż związane z nimi koszty są stałe i przewidywalne.

KONTRAKTY SERWISOWO-NAPRAWCZE
PRZEGLĄDY
OKRESOWE

UKŁAD
NAPĘDOWY

INNE
NAPRAWY

ROZRSZERZONA GWARANCJA
ZUŻYCIE

UKŁAD
NAPĘDOWY

INNE
NAPRAWY

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM DEALEREM, ABY WYBRAĆ IDEALNĄ
UMOWĘ DOSTOSOWANĄ DO POTRZEB SWOJEJ FIRMY
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LIFE

S M L XL 2XL 3XL

XTRA

NAPRAWY

XTENDED

SZCZEGÓŁY ZAKRESÓW

XTENDED
LIFE

TABELA ZAKRESÓW

Pompa układu kierowniczego, w tym przewody elastyczne

Tabela zakresów zawiera informacje na temat tego, co obejmują poszczególne pakiety.

Pompa wtryskowa i wtryskiwacze
Blok silnika, wał korbowy, korbowody, tłoki, tuleje
cylindrowe, łożyska i koła mechanizmu rozrządu

ZAKRES PAKIETÓW

3XL 2XL XL

L

M

S

Pompa wody

XTRA
XTENDED
XTENDED
LIFE
LIFE

Termostat
Głowica i uszczelka pod głowicą, zawory dolotowe i
wydechowe, wałek rozrządu oraz dżwignie zaworowe
Turbosprężarka, kolektor dolotowy i wydechowy oraz
hamulec silnikowy

PRZEGLĄDY OKRESOWE

Pompa oleju, miska olejowa, chłodnica oleju (jeśli
występuje)

NAPRAWY UKŁADU NAPĘDOWEGO

Silnik

Wentylator (wiskotyczny) i koła pasowe, tłumik drgań
skrętnych
Hamulec wydechowy / silnikowy bez zewnętrznego układu
sterowania

WYMANA CZĘŚCI
EKSPLOATACYJNYCH

Koło zamachowe, obudowa koła zamachowego,
mocowanie silnika
POZOSTAŁE ELEMENTY POJAZDY

Sprężarka powietrza
Układ klimatyzacji
Układ chłodzenia, chłodnica z przewodami
Układ wydechowy i układ oczyszczania spalin (w tym układ
AdBlue i filtr DPF)

PLANOWA OBSŁUGA OKRESOWA

S

M

L

XL

Zbiornik paliwa, przewody paliwowe, czujnik poziomu
paliwa oraz pompka zasilająca

2XL 3XL

Obudowa sprzęgła
Tarcza, docisk sprzęgła oraz łożysko oporowe

Przeglądy Okresowe zgodne z harmonogramem obsługi
opisanym w Instrukcji Obsługi Pojazdu

Skrzynia biegów
Wały napędowe z krzyżakami oraz podporami

Wymiana filtrów oraz olejów

Układ
przeniesienia
napędu

Mosty napędowe
Przekładnie redukcyjne
Przystawki Odbioru Mocy (PTO)
Piasty, łożyska piast i zwolnice osi napędowych

Kontrola i uzupełnienie płynów eksploatacyjnych

Półosie napędowe z przegubami
Zwalniacz hydrauliczny (Retarder)

Czynności
wykonywane
podczas
przeglądów
okresowych:

Czynności kontrolne w obębie układu hamulcowego,
jezdnego oraz zawieszenia
Wymiana łańcuchów oraz pasków napędowych zgodnie
z harmonogramem przeglądów

Sterowanie PTO, skrzynią biegów oraz sprzęgłem
Belka osi
Piasty oraz łożyska piast osi nienapędowych
Osie

Koło jezdne (bez opony)
Sworzeń zwrotnicy oraz tuleje sworznia

Jazda próbna

Ogólny przegląd stanu technicznego pojazdu

Zwrotnice

Przekładnia kierownicza
Układ
kierowniczy

Drążki wzdłużne oraz poprzeczne
Końcówki drążków
Kolumna kierownicy
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Zaciski hamulcowe
Siłowniki hamulcowe
Zawory hamulcowe (w tym zawór osuszacza)
Układ
hamulcowy

LIFE

XTRA

XTENDED

S M L XL 2XL 3XL

XTENDED
LIFE

NAPRAWY

DODATKOWE ZAKRESY
ELASTYCZNA PERSONALIZACJA

Pakiety ELEMENTS można rozszerzyć o dodatkowe opcje w celu zapewnienia pełnej mobilności
Twojego pojazdu.

Hydraulika układu hamulcowego
Zborniki powietrza

DODATKOWE PRODUKTY / USŁUGI

3XL 2XL XL

L

M

Przewody hamulcowe
Klocki oraz szczęki hamulcowe
Tarcze oraz bębny
Rama pojazdu, zderzaki, wsporniki zawieszenia oraz kosz
koła zapasowego
Sprzęg siodłowy oraz zaczep holowniczy

S

XTENDED
LIFE

XTRA
XTENDED
LIFE

Całodobowa opieka serwisowa na terenie
europy (ANS 24h)

Dojazd do awarii

Resory
Wahacze
Zawieszenie
pojazdu

Amortyzatory

Holowanie

Drążki skrętne
Stabilizatory
Elementy metalowo-gumowe
Poduszki zawieszenia
Układ poziomowania zawieszenia (ECAS)
Mechanizm podnoszenia kabiny
Zawieszenie kabiny

Uzupełnianie płynów eksploatacyjnych
pomiędzy przeglądami
Wszystkie wymagane prawem przeglądy
techniczne

Konstrukcja kabiny
Elementy wyposażenia kabiny (deska rozdzielcza wraz
z wyświetlaczem, fotele oraz leżanki <z wyłączeniem
tapicerki> )
Koło kierownicy oraz lewarek dźwigni zmiany biegów
Kabina

Układ wentylacji

STA N DA R D
LEGENDA
O PCJ A

Mechanizm wycieraczek szyb (z wyłączeniem piór)
Owiewki oraz spoilery
Stopnie wejściowe
Fabryczna lodówka
Ogrzewanie postojowe
Szyberdach
Zamki drzwi oraz mechanizm podnoszenia szyb
Alternator oraz rozrusznik
Wiązki przewodów elektrycznych
Przełączniki
Czujniki
Układ
elektryczny

Moduły sterujące (EDC, BCM, RFC, FFC, ECAS)
Tachograf
Fabryczny radioodbiornik
Reflektory oraz lampy zespolone
Żarówki oraz bezpieczniki
Akumulatory
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BRAK ZBĘDNYCH PRZERW W DZIAŁALNOŚCI
IVECO JEST ZAWSZE U TWEGO BOKU

Wybierając IVECO, wybierasz jakość dla siebie i swojej działalności.
IVECO jest gwarancją spokoju dzięki dedykowanej sieci wsparcia posprzedażnego i ponad 2000
punktom serwisowym w całej Europie: zespół fachowych profesjonalistów pracuje przez całą
dobę, aby udzielić Ci niezbędnej pomocy w dowolnym czasie i miejscu.
ELEMENTS to jedna z najważniejszych usług w ramach globalnej oferty posprzedażnej IVECO.
Doskonała synergia wyspecjalizowanego Serwisu oraz Oryginalnych Części Zamiennych
umożliwiająca ciągłe utrzymywanie Twojego pojazdu w doskonałym stanie.
ASSISTANCE NON-STOP
Stała gotowość w dowolnym miejscu
Usługa IVECO Assistance Non-Stop, 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu.
IVECO jest stale dostępne, abyś mógł prowadzić swoją
działalność bez przeszkód.
W przypadku awarii pojazdu można skorzystać z usługi
IVECO Assistance Non-Stop na trzy sposoby:
• Poprzez zwykłą rozmowę telefoniczną
• Korzystając z pokładowego układu telematycznego
IVECONNECT
• Korzystając z aplikacji mobilnej IVECO Non Stop

Aplikacji IVECO Non Stop można również użyć, aby zarezerwować wcześniej naprawę
pojazdu, a nie tylko w sytuacji awaryjnej. Po wybraniu okna czasowego i lokalizacji
(aktualnego położenia, warsztatu lub konkretnego adresu) aplikacja potwierdzi rezerwację.
ZAWSZE U TWEGO BOKU
Nasi technicy, twoi partnerzy
Serwisanci IVECO zawsze chętnie zajmą się Twoim
pojazdem, wykorzystując swoje niezrównane
umiejętności i doświadczenie zdobyte podczas
codziennej pracy przy pojazdach IVECO. Nikt tak jak
oni nie dotrze do sedna problemu, dzięki czemu
zaoszczędzisz czas i pieniądze.
Serwisanci korzystają z tych samych narzędzi
diagnostycznych IVECO, które używane są do
testowania pojazdów.
Dzięki usługom zdalnym, narzędziu E.A.SY. i
powiązanym akcesoriom można przeprowadzać
czynności zdalnie z całkowitą skutecznością.
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GENUINE PARTS
Niezawodne części zamienne do twojego pojazdu
Skuteczny układ hamulcowy,
maksymalna przyczepność, dobra
widoczność w ciągu dnia i w nocy,
wydajne filtrowanie powietrza i
płynów – wszystkie te elementy
mają zasadnicze znaczenie dla
podtrzymania wartości Twojego
pojazdu Iveco w dłuższym okresie
czasu, zapobiegając nieplanowanym
przestojom oraz zapewniając
bezpieczeństwo ludzi i towarów.
Oryginalne części IVECO, w
połączeniu z profesjonalnymi
umiejętnościami serwisantów
IVECO, to najważniejsi sojusznicy
w podtrzymaniu produktywności
Twojego biznesu.
W rzeczywistości tylko oryginalne części IVECO zapewniają:
• Jakość i niezawodność potwierdzone certyfikatami IVECO
• Gwarancję do 24 miesięcy bez ograniczenia przebiegu *
• Dostarczenie w ciągu 24 godzin dowolnej części zamiennej do każdego kraju, każdego dnia
tygodnia
• Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od wycofania pojazdu
*Warunki gwarancji mogą różnić się w zależności od kraju
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INFORMACJE I ZDJĘCIA ZAMIESZCZONE W NINIEJSZYM KATALOGU NALEŻY TRAKTOWAĆ ORIENTACYJNIE. IVECO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN
Z POWODÓW HANDLOWYCH LUB TECHNICZNYCH — W DOWOLNYM CZASIE I BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA

