
TULE NYT LIIKKEESEEMME  
KOEAJOLLE

 

Vetomassa 3.500 kg, DAB radio, 
Kuljettajan mukavuusistuin, Laturi 220A, 

Vakionopeudensäädin, Sumuvalot, Webasto 

PIENI KULUTUS,  ALHAISET 
PÄÄSTÖT JA EDULLISET 

KÄYTTÖKUSTANNUKSET!

VAKIOVARUSTEINA

Saat huippuhyvityksen vaihtoautostasi!
Tarjouksen pyytäneille huppari!Saatavissa koko mallistoon myös maakaasuautoja.

NEW DAILY

HI-MATIC 
AUTOMAATTIVAIHTEISTO 

AUTO, JOKA MUUTTAA NÄKÖKULMASI LIIKETOIMINTAAN

Etu yhteensä jopa 3 500 €

Talvirenkaat veloituksetta, arvo 1500 €
Business Execlusive pack veloituksetta, arvo 1037 €
Hi-Drive paketti veloituksetta,  arvo 1040 €

HUIPPUKAMPANJA 
IVECO Daily 50 C -malleihin 
(Kokonaispaino 5,2 ton.)

Daily on jälleen kerran alansa edelläkävijä ja osaa ennakoida yrityksesi vaatimukset 
tulevaisuutta ajatellen. Daily on kehittynyt vallankumouksellisesti tavalla, joka muuttaa 
näkemyksesi liiketoimintaan ikuisiksi ajoiksi. Daily on suunniteltu avuksesi, jotta voit 
hoitaa liiketoimintaasi kestävästi ja saavuttaa näkyviä tuloksia. Nopeasti muuttuvassa, 
yhä kasvamassa määrin automatisaatioon tähtäävässä maailmassa Daily ottaa suuria 
edistysaskeleita kohti itseohjautuvuutta ja paranneltuja turvatoimintoja.

Rahoitus-
leasing  tarjous alk.

505 €/kk*

Rahoitusleasing tarjouksien esimerkkilaskennassa on käytetty mallia *Iveco Daily 50C16H A8 V 12 m3, hinta sisältää kampanjan paketit ja talvirenkaat, kokonaishinta 38.500 €, joka sisältää toimituskulua 484 €.
Sopimusaika 72 kk, eräväli 1 kk (tasaerin, rahoitusyhtiö voi edellyttää suurempaa 1. erää). Jäännösarvo 20 %, järjestelypalkkio 395 €, käsittelymaksu 9 € / vuokraerä, edellyttää erillisen hyväksytyn rahoituspäätöksen.
**Iveco Daily 50C18H A8 V 19,6 m3, hinta sisältää kampanjan paketit ja talvirenkaat, kokonaishinta 44.000 €, joka sisältää toimituskulua 484 €. Sopimusaika 72 kk, eräväli 1 kk (tasaerin, rahoitusyhtiö voi edellyttää 
suurempaa 1. erää). Jäännösarvo 20 %, järjestelypalkkio 395 €, käsittelymaksu 9 € / vuokraerä, edellyttää erillisen hyväksytyn rahoituspäätöksen. Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva Alv. Kampanja tarjoukset on 
voimassa uusille tilauksille 31.12.2019 asti. Tarjoukseen ei voi yhdistää muita kampanjoita tai tarjouksia, koskee vain uusia tilauksia. Iveco tekee yhteistyötä eri rahoitusyhtiöiden kanssa. Tarjous koskee vain yrityksille 
tehtävä kauppoja. Kuvan auto kuvituskuva lisävarustein.



TÄYDELLINEN AJOMUKAVUUS
Dailyn koko mallistoon on saatavilla 
ainutlaatuinen 8-vaihteinen HI-MATIC 
-automaattivaihteisto, joka tarjoaa 
mukavuutta, turvallisuutta, polttoaine-
taloudellisuutta ja suorituskykyä.

OHJAAMO JA AJOKOKEMUS
70 % pienempi ohjailuvoiman tarve uuden 
sähköisen ohjaustehostuksen ja City Mode 
-tilan ansiosta. 15 % parempi näkyvyys ja 
esteiden havaintikyky LED-valoilla.

• Tavaratilan sisäpituus 5 125 mm
• Tavaratilan sisäkorkeus 2 100 mm
• Kantavuus n. 2 300 kg

MARKKINOIDEN SUURIN UMPIAUTO 
IVECO Daily 50C18HA8 V 19,6m3

Tämän auton rahoitusleasing  tarjous alk.
578 €/kk**

VAKIOVARUSTEET:
• Lämmitetyt /sähkösäätöiset peilit
• 2 istuttava apumiehen penkki - 3-pistevyöt
• Kuljettajan turvatyyny
• Etu- ja takaroiskeläpät
• Älypiirturi DTC4.0
• Kaistavahti hälytyksellä + kaista-ajo avustin
• Aktiivinen hätäjarru + kaupunkijarru
• 220A Laturi
• Lämmitetty Tuulilasin alareuna
• Vakionopeudensäädin
• 13-napainen Perävaununpistoke
• Sumuvalot

KAMPANJAVARUSTEET:
• Talvirenkaat veloituksetta
• Business Exclusive -paketti veloituksetta,  

2-suuntaan säätyvä ohjauspyörä, muotoillut  
niskatuet, DAB radio business UPilla,  
tablettiteline ja USB -portti, nahkaratti,  
full led ajovalot

• Hi-Drive paketti veloituksetta; Adaptiivinen  
vakionopeudensäädin + jonoavustin, kaistalla 
ajoavustin, hätäjarru + kaupunkijarru, sivutuuli-
avustin, sähköinen käsijarru, automaattinen 
kaukovalojen ohjaus, automaattiset tuulilasin- 
pyyhkijät ja ajovalot TPMS Rengaspainevalvonta

Hinta 44 000 €

• Kuljettajan mukavuusistuin, lämmityksellä
• Automaattinen ilmastointi
• Webasto, vrk kello
• takaovet 265° aukeavat
• 2 istuttava apumiehen penkki pöydällä ja 

säilytyslokerolla
• Huoltonäyttö
• DAB Radio

Alv 0%



TYYLIKÄS JA TOIMINNALLINEN
APUMIEHEN PENKKI
Penkissä on taittuva pöytä. Molemmat istuin 
osat avautuvat ylöspäin, jossa on tavaratila.

ERILLINEN WEBASTO-LÄMMITIN
Kylmäkäynnistykset jäävät historiaan erillisen
Webasto-lämmittimen ansiosta: aseta ajastin
esilämmittämään moottori ja ohjaamo, niin 
voit astua sisään mukavan lämpimään Dailyysi, 
kun olet valmis lähtemään.

HI-CONNECT
Uudella 7-tuumaisella HI-CONNECT-tie-
toviihdejärjestelmällä voit peilata helposti 
laitteesi Apple CarPlayn ja Android Auto™ n 
välityksellä ja tuoda digitaaliset sisällöt muka-
nasi ohjaamoon.

SELKEÄMMÄN NÄKYVYYDEN 
LED-AJOVALOT
LED-valojen terävämpi valokeila näkyy pidem-
mälle sekä parantaa näkyvyyttä ja esteiden 
havaitsemista 15 prosentilla. Koska LED-va-
lojen käyttöikä on  äärimmäisen pitkä, säästät 
myös huoltokuluissa.

SUJUVA JA VAIVATON HALLINTA
Uusi sähköinen ohjaustehostus on erittäin 
tarkka ja reagoi herkästi kuljettajan toimiin 
vähentämällä ohjailuvoiman tarvetta ja
tarjoamalla sujuvan ajokokemuksen. Se 
vaimentaa tärinää ja korjaa liirauksesta ja 
renkaiden epätasapainosta johtuvia häiriöitä, 
minkä ansiosta kuljettaja voi nauttia vakaudes-
ta ja ajoneuvon täydellisestä hallinnasta.
Voit myös aktivoida nappia painamalla 
ainutlaatuisen City Mode -ominaisuuden, joka 
vähentää ohjailuvoiman tarvetta jopa 70
prosenttia, minkä ansiosta voit nauttia täydelli-
sestä ajonautinnosta jopa keskustan ruuhkissa.

ENSILUOKKAINEN 
AJOMUKAVUUS JA -ERGONOMIA
Dailyn koko ohjausjärjestelmä on suunniteltu 
uudelleen, jotta kuljettajalle voidaan tarjota 
henkilöautomainen ohjaamokokemus. Voit 
tehdä ohjauspyörään sekä aksiaalisia että kul-
mittaisia säätöjä ja säätää parhaan ajoasennon 
varmistaaksesi mukavamman käyttökokemuk-
sen ja paremman ergonomian. Pienemmän 
ja nahkaisen monitoimisen ohjauspyörän 
ansiosta sinulla on paljon eri toimintoja kätesi 
ulottuvilla ja enemmän jalkatilaa, mikä lisää 
entisestään ajomukavuutta.

HELPPOA JA TEHOKASTA 
PYSÄKÖINTIÄ
Uusi sähköinen seisontajarru kytkeytyy päälle 
automaattisesti, kun ajoneuvo on pysäköi-
ty ja pois päältä, kun kuljettaja on valmis 
lähtemään. Useita pysähdyksiä vaativissa 
kaupunkitehtävissä (kuten jakelutehtävät) 
sinun ei tarvitse hukata aikaa jarrun päälle 
kytkemiseen ja vapauttamiseen. Tämä vähentää 
toistuvien liikkeiden aiheuttamaa käteen 
kohdistuvaa rasitusta ja epämukavuutta sekä 
parantaa tuottavuutta. Voit säästää jopa viisi 
tuntia kuukaudessa, mikä hyödyttää varmasti 
kannattavuuttasi. Sen ansiosta pääset eroon 
käsijarrun vivusta, saat lisää tilaa ja voit liikkua 
ohjaamossa helpommin.

RENGASPAINEEN 
TARKKAILUJÄRJESTELMÄ 
näyttää jokaisen renkaan reaaliaikaisen pai-
neen mittaristossa, jotta voit varmistaa, että 
Dailysi kulkee aina optimaalisella rengas-
paineella. Tämän ansiosta ajaminen on sekä 
turvallisempaa että polttoainetehokkaampaa. 
Daily on ensimmäinen pakettiauto, joka tar-
joaa ominaisuutta sekä yksittäisettä paripyö-
räisiin malleihin.

HELPPOA JA SELKEÄÄ 
VUOROVAIKUTUSTA
Uusi korkearesoluutioinen värinäyttömittaris-
to tarjoaa käyttäjäystävällisen ja intuitiivisen 
järjestelmän, jonka avulla on erittäin helppoa 
olla vuorovaikutuksessa Dailyn kanssa ja pääs-
tä käsiksi reaaliaikaisesti kaikkiin tärkeimpiin 
asetuksiin ja tietoihin, joita tarvitset saadaksesi 
parhaan hyödyn ajoneuvostasi.

PARANNA DAILY-KOKEMUSTASI
Lisävarusteiden avulla voit räätälöidä työpaikkasi ja tuntea olosi viihtyisäksi kaikissa tilanteissa. Paranna Dailysi 
teknologiaa, mukavuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta IVECOn erityisten lisävarusteiden mittavalla valikoimalla.



 ESPOO, Iveco Finland Oy
Kiilaniityntie 10, 02920 Espoo
Arto Mäkinen p. +358 45 320 7701
arto.makinen@iveco.com
Juhani Havia p. +358 45 320 7702,
juhani.havia@iveco.com
Petri Simonaho p. +358 40 750 0916
petri simonaho@iveco.com

IISALMI, Iveco huolto 
ja myynti Team
Marjahaankierto 2-4, 74130 Iisalmi
Antti Krogerus 
p. +358 40 774 2830 
antti.krogerus@driv.fi

JOENSUU, Iveco myynti Team 
Joensuun alue
Martti Säkkinen, 
p. +358 40 057 6343, 
martti.sakkinen@driv.fi

JYVÄSKYLÄ, Iveco Finland Oy
Keski-Suomen alue
Kari Lahtela p. +358 400 158 580,
kari.lahtela@iveco.fi

JYVÄSKYLÄ, Niemi-Korpi Oy
Sorastajantie 4, 40320 Jyväskylä
Tuomas Niemi-Korpi 
p. +358 400 32 5165,
tuomas@niemikorpi.com

KOKKOLA, Niemi-Korpi Oy
Isotanhu 2, 67600 Kokkola
 Kari Nurmimäki, p. +358 400 681 008,
kari@niemikorpi.com

KOUVOLA, Iveco Finland Oy
Kaupinkatu 5, 45130 Kouvola
Timo Akkanen 
p. +358 45 320 7747
timo.akkanen@iveco.com

KUOPIO, Iveco huolto 
ja myynti Team
Virranniementie 14, 70460 Kuopio
Martti Säkkinen p. +358 40 057 6343
martti.sakkinen@driv.fi

LAHTI, Iveco Finland Oy
Höylääjänkatu 2, 15520 Lahti
Timo Akkanen p. +358 45 320 7747 
timo.akkanen@iveco.com

OULU, Niemi-Korpi Oy
Rytiniementie 2, 91910 Tupos
Jouni Niemi-Korpi 
p. +358 40 7344 310
jouni@niemikorpi.com

PIRKKALA, Niemi-Korpi Oy
Teollisuustie 22, 33960 Pirkkala
Miika Niemi-Korpi 
p. +358 40 5824 516 
miika@niemikorpi.com

TAMPERE, Iveco Finland Oy
Perkkoonkatu 9, 33850 Tampere
Pekka Eerola p. +358 40 721 0926 
pekka.eerola@iveco.fi

TURKU, Niemi-Korpi Oy
Verstaskatu 1, 20360 Turku
Pentti Maksula p. +358 400 263 860
pentti@niemikorpi.com

IVECO MYYNTIVERKOSTO

WWW.IVECO.COM
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RÄÄTÄLÖIDYT PALVELUPAKETIT
SAATAVILLA OLEVAT PALVELUPAKETIT

HUOLTOSOPIMUKSET

“ELEMENTS” AJONEUVOSI KÄYTTÖIÄN MAKSIMOIMISEKSI
Voit valita parhaan palvelutason yrityksesi koon ja tarpeiden mukaisesti tietäen, että siihen liittyvät 
kustannukset ovat kiinteitä ja ennustettavissa.

HUOLTO VOIMANSIIRTOLINJA
MUUT 

KORJAUKSET
KULUVAT

OSAT
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OTA YHTEYTTÄ JÄLLEENMYYJÄÄSI VALITAKSESI PARHAAN 
MAHDOLLISEN RÄÄTÄLÖIDYN SOPIMUKSEN YRITYKSELLESI.

LAAJENNETTU TAKUU

VOIMANSIIRTOLINJA
MUUT 

KORJAUKSET

Kun suurin osa työpäivästä 
vietetään ratin takana, tulee 
ohjaamon olosuhteiden ja ajo-
kokemuksen olla ensiluokkaisia. 
Daily hyödyntää liitettävyyttä 
avatakseen kokonaisen 
yksilöllisten palvelujen maailman, 
jonka palvelut on räätälöity 
sopimaan ajoneuvosi käyttö-
tapoihin ja vaatimuksiisi.

Daily on suunniteltu 
kuljettajaa ajatellen: 

JOPA 10% PIENEMPI 
POLTTOAINEEN 
KULUTUS JA JOPA 10%
PIENEMMÄT HUOLTO-
KUSTANNUKSET!

10

YRITYKSESI PYSYY AINA TOIMINNASSA
IVECO ON AINA RINNALLASI

Valitsemalla IVECOn olet valinnut korkean laadun, sinulle ja yrityksellesi.
IVECO tarjoaa täydellisen kattavuuden erityisellä asiakaspalveluverkostolla ja 2000 huoltopisteellä 
kaikkialla Euroopassa: 24 h vuorokaudessa palveleva ammattilaisten verkosto, joka palvelee aina 
siellä missä sitä tarvitset.

ELEMENTS on yksi tärkeimpiä Ivecon maailmanlaajuisen palvelutarjoaman palveluja. 
Se on täydellinen yhdistelmä palveluja, osia ja palveluverkostoa ajoneuvosi täydellisen käyttökunnon 
ylläpitämiseksi.

AINA TUKENASI
Teknikkomme, kumppanisi

IVECOn teknikot ovat aina valmiita huolehtimaan 
ajoneuvostasi ainutlaatuisilla tietotaidoillaan 
ja kokemuksellaan, jotka he ovat omaksuneet 
työskentelemällä IVECO-ajoneuvojen parissa päivittäin. 
Heillä on todennäköisesti paras valmius päästä 
ongelman ytimeen, mikä säästää aikaa ja rahaa. 
He käyttävät samoja IVECOn vianmääritysinstrumentteja, 
joita käytetään ajoneuvojen testaamiseen.
E.A.S.Y. -telepalveluiden ja sen lisätoimintojen ansiosta 
etätoimintaoperaatiot voidaan suorittaa täydellisellä 
tehokkuudella.

ASSISTANCE NON-STOP
Aina valmiina, missä tahansa oletkin

IVECO Assistance Non-Stop, 24 tuntia päivässä, 7 päivää 
viikossa.
IVECO on aina käytettävissä pitämään yrityksesi käynnissä.

IVECO Assistance Non-Stop on saatavilla kolmella eri tavalla: 
• Puhelinsoitolla +358 (0) 2000 6000
• Käyttämällä sisäistä IVECONNECT-telematiikkajärjestelmää
• Käyttämällä IVECO Non Stop mobile app -sovellusta

IVECONNECT
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Tehokas jarrujärjestelmä, 
maksimaalinen pito, hyvä näkyvyys 
sekä päivällä että yöllä, tehokas ilman 
ja nesteiden suodatus - kaikki nämä 
elementit ovat välttämättömiä Ivecon 
arvon ylläpitämiseksi ajan myötä, ja ne 
estävät suunnittelemattomat seisokit 
ja varmistavat turvallisuuden ihmisille 
ja tavaroille.

IVECOn alkuperäiset varaosat 
yhdistettynä IVECOn teknikoiden 
ammatillisiin taitoihin ovat tärkeimpiä 
liittolaisia yrityksesi tuottavuuden 
ylläpitämisessä.

Itse asiassa vain IVECOn alkuperäiset 
varaosat tarjoavat:
• IVECOn takaaman laadun ja luotettavuuden 
• 12 kuukauden takuun ilman ajokilometrimäärää *
• Varaosan toimitus 24 tunnin kuluessa missä tahansa maassa
• Varaosien saatavuus kymmeneen vuoteen asti ajoneuvon käytöstä poistamisen jälkeen

*Takuuehdot voivat vaihdella maittain

ALKUPERÄISET VARAOSAT
Ajoneuvosi suositelluimmat varaosat
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ASSISTANCE NON-STOP
Aina valmiina, missä tahansa oletkin

Iveco Assistance Non-Stop, 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa. 
Iveco on aina käytettävissä pitämään yrityksesi käynnissä.
 
Iveco Assistance Non-Stop on saatavilla kolmella eri tavalla:
• Puhelinsoitolla + 358 (0) 2000 6000
• Käyttämällä sisäistä IVECONNECT -telematiikkajärjestelmää
• Käyttämällä IVECO Non Stop mobile app -sovellusta
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