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ZÁVAZEK SPOLEČNOSTI IVECO JE V PRŮBĚHU ČASU OCHRÁNIT HODNOTU, PROVOZUSCHOPNOST  
A VÝKONNOST VAŠEHO VOZIDLA.

NOVÝ SVĚT INTEGROVANÝCH  
SLUŽEB A ŘEŠENÍ PRO OJETÉ VOZY
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NOVÝ SVĚT KONEKTIVITY

Díky konektivitě na vysoké úrovni, k dispozici pro STRALIS (modelový rok 2016), získáte 
plnou kontrolu nad vozidlem a umožní vám pracovat bez námahy a efektivně optimalizovat 
dobu provozu vozidla, spotřeby paliva a celkových nákladů na vlastnictví (TCO).

Ušetřete, zlepšete výkonnost a zjednodušte si práci výběrem naší konektivity a služeb, 
které nejlépe odpovídají vašim požadavkům.

Tento balíček je součástí vozidel STRALIS (modelový rok2016) s telematickým 
boxem. Poskytuje vám informace o vašem vozidle a stylu jízdy řidiče pomocí 
následujících služeb:

• SMART REPORT (CHYTRÁ ZPRÁVA)

• IVECO ON ZÁKAZNICKÝ PORTÁL  (VČETNĚ MOBILNÍ APLIKACE)

• VEHICLE MONITORING & REMOTE ASSISTANCE 
(MONITOROVÁNÍ VOZIDLA & VZDÁLENÁ ASISTENCE)

S M A RT  P R E - OW N E D  PAC K 
(CHY TRÝ BALÍČEK PRO OJETÉ VOZ Y )

Premium balíček kromě poskytnutí informací o vašem vozidle zaručuje plnou 
kontrolu nad přijatými údaji tím, že vás kontaktuje s odborníky IVECO, kteří vám 
poradí, jak je nejlépe vyhodnotit a použít.

Můžete si vybrat služby, které chcete přidat do svého balíčku:

• FLEET MANAGEMENT (ŘEŠENÍ PRO SPRÁVU VOZOVÉHO PARKU)

• PROFESSIONAL FUEL ADVISING 
 (PROFESIONÁLNÍ PALIVOVÉ PORADENSTVÍ)

P R E M I U M  P R E - OW N E D  PAC K
( P R É M I U M  B A L Í Č E K  P RO  O J E T É  VOZ Y )
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SMART PRE-OWNED PACK

Komplexní monitorování vozidla na základě informací poskytnutých souborem služeb.

SMART REPORT (CHYTRÁ ZPRÁVA)
Palubní systém hodnocení stylu jízdy řidiče (DSE) generuje v týdenní periodě zprávy, které jsou automaticky 
odeslány správci vozového parku, aby poskytly:

• Data o spotřebě paliva, výkonnosti vozidla a stylu jízdy řidiče pomocí algoritmu DSE

• Systém monitorování tlaku v pneumatikách (pokud je ve výbavě vozidla)

• Tipy ke zlepšení stylu jízdy z hlediska spotřeby paliva a optimalizace vozidla

Je možné zobrazit jak celkové výsledky celého vozového parku, tak podrobnosti o každém vozidle, abyste 
lépe porozuměli tomu, jak snížit spotřebu paliva.

SMART PRE-OWNED PACK

IVECO ON ZÁKAZNICKÝ PORTÁL (VČETNĚ MOBILNÍ APLIKACE)
Prostřednictvím zákaznického portálu IVECO ON může správce vozového parku monitorovat spotřebu 
paliva vozidel a styl jízdy řidičů za účelem optimalizace výkonnosti vozového parku.

Řada funkcí, které pomáhají nejlépe využívat data:

• Dynamické monitorovaní

• Historická data pro srovnání

• Výukové návody

• Podrobnosti ke stažení podle vozidla/řidiče

• Přehled monitorované spotřeby paliva vozového parku

• Mapa vozidla provedených tras a mise ke kontrole
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SMART PRE-OWNED PACK

IVECO ON APP (APLIKACE)
Dostupná na Google Play a App Store, poskytuje Správci 
vozového parku a řidičům další informace, jako například:

• DSE skóre a porovnání

• Vývoj spotřeby paliva a porovnání

• CO2 emise

• Vývoj průměrné Celkové Hmotnosti Soupravy 
vozidla (GCW)

• Vývoj průměrné ujeté vzdálenosti

• Skóre obtížnosti mise

Sekce hodnocení řidičů ukazuje pořadí řidičů a uvádí 
nejlepší, průměrné a nejhorší řidiče ve vozovém parku.

Motivuje řidiče, aby byl nejlepší! K dispozici je také 
akční plán pro nejhoršího řidiče, který mu pomůže 
zlepšit celkové skóre.

VEHICLE MONITORING &  
REMOTE ASSISTANCE 
(MONITOROVÁNÍ VOZIDLA & 
VZDÁLENÁ ASISTENCE)
IVECO konektivita pomůže maximalizovat 
provozuschopnost a produktivitu vašeho vozidla 
prostřednictvím proaktivního přístupu s nástrojem 
služby vzdálené pomoci (RAS) pro vzdálenou 
diagnostiku, teleservis a aktualizace softvéru pomocí 
bezdrátového připojení (OTA). Pomůžeme vám 
získat více času na silnici vzdáleným monitorováním 
vašeho vozidla.

Pokud se objeví varování ohledně komponentu, 
obdržíme upozornění na chybový kód a kontak-
tujeme vás, abychom vám poradili při plánování 
zastávky v servisu pro nezbytný servisní zásah.

PROFESSIONAL FUEL ADVISING  
(PROFESIONÁLNÍ PALIVOVÉ PORADENSTVÍ)
IVECO TCO Poradce vás bude čtvrtletně kontaktovat, aby vám poskytl osobní konzultace a rady, jak snížit 
spotřebu paliva, na základě analýzy technických parametrů, které mají největší dopad na spotřebu paliva, jako 
je tlak v pneumatikách, styl jízdy řidiče (DSE, volnoběh, rychlost, tempomat), závady na vozidle nebo případně 
návěsu/přívěsu.

Spravujte váš vozový park jednoduchým způsobem s našimi modulárními a integrovanými 
službami, které vám vždy pomáhají udržovat vaše vozidla pod kontrolou.

Monitorování vozidel, řidiče a objednávky;  
Distribuce objednávek. K dispozici pro modely MY2016.

OBSAH/BALÍČKY BRONZOVÝ STŘÍBRNÝ ZLATÝ

URČOVÁNÍ POLOHY & GEOFENCING

PALIVOVÉ REPORTY & HODNOCENÍ ŘIDIČE

DOBA ŘÍZENÍ A ODPOČINKU

OBCHOD S APLIKACEMI _

PLÁNOVÁNÍ \ ŘÍZENÍ OBJEDNÁVEK _ _

DATA PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ SLUŽBY _ _

PROVOZNÍ STAV VOZIDLA _

HODNOCENÍ JÍZDNÍHO STYLU & ČÁSTĚJŠÍ URČOVÁNÍ POLOHY _

STAHOVÁNÍ ÚDAJŮ Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU NA DÁLKU OPT

BENEFITY SPRÁVY VOZOVÉHO PARKU
• Zlepšení viditelnosti vozidla s geolokací 

• Zvýšení možnosti správy vozového parku 
prostřednictvím dat o pracovních dnech řidiče 
(čas na místě, stav paliva)

• Zvýšení informovanosti o činnostech řidiče (např. 
odpočinek a doba řízení) vzdáleným stahováním 
dat z tachografu

• Příjem pokročilých zpráv, monitorování celého 
vozového parku a všech řidičů

• Spojení s vaším týmem

• Tipy odborníků, jak zlepšit výkonnost vašeho 
vozového parku a bezpečnost řidiče

PREMIUM PRE-OWNED PACK
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ÚDRŽBA NA MÍRU PRO VAŠE OJETÉ VOZIDLO
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BEZSTAROSTNÁ JÍZDA SE SPOLEČNOSTÍ IVECO
Společnost IVECO chce svým zákazníkům nabízet vždy to nejlepší, a proto vám na vaše vozidlo poskytne 
takovou záruku, jako kdyby bylo nové: širokou nabídku servisních balíčků na míru sestavených tak, aby 
udržely vaše vozidlo v nejlepší kondici na cestách.

SERVIS NA MÍRU VAŠEMU VOZIDLU
DÍKY SVÉ EXTRÉMNÍ FLEXIBILITĚ JE SLUŽBA ELEMENTS TAK ATRAKTIVNÍ

Služba Elements je specializovaný a vysoce kvalitní servis zaměřený na zajištění dlouhé životnosti všech 
vozidel ve všech sektorech. IVECO se stará o vaše vozidlo OK TRUCKS na základě nabídky přizpůsobené 
záruky, která kombinuje jednotlivé prvky („elements“) tak, aby co nejlépe splňovaly vaše potřeby.

Zkombinujte kterýkoliv „element“ a sestavte si svůj vlastní záruční balíček OK TRUCKS na míru!

ZÁRUKA OK TRUCKS, KTERÁ PRODLUŽUJE  
ŽIVOTNOST VAŠEHO VOZIDLA NA MAXIMUM
Můžete si zvolit nejlepší úroveň servisu v souladu s potřebami vaší firmy a s vědomím, že související náklady 
jsou fixní a předvídatelné.

ELEMENTS PRO OK TRUCKS
PERSONALIZOVANÉ SERVISNÍ PLÁNY

ELEMENTS PRO OK TRUCKS
NABÍDKA DOSTUPNÝCH BALÍČKŮ

ÚDRŽBA jako exkluzivní smlouva (S-Life) nebo v kombinaci s produktem MIMO POHONNÝ ŘETĚZEC (M-Life) 
jsou každá k dispozici na vyžádání pro vozidla řady Stralis. 

Bližší informace najdete ve všeobecných smluvních podmínkách. Kontaktujte prosím svého nejbližšího prodejce. 
Připraví pro vás smlouvu, která bude nejlíp přizpůsobena pozadavkům vašeho podnikání.

POHONNÝ
ŘETĚZEC

MIMO POHONNÝ
ŘETĚZEC

–

 
+ ATS*

–

ÚDRŽBA POHONNÝ
ŘETĚZEC

MIMO POHONNÝ
ŘETĚZEC OPOTŘEBENÍ

–

– NENÍ K DISPOZICI

– NENÍ K DISPOZICI

- Spojka, 
- Brzdové destičky
- Brzdové kotouče
- Brzdové bubny
- Brzdové obložení 
 bubnových brzd

OPOTŘEBENÍ

- Údržba
- Mazání
- Výměna olejů a 
  kapalin v souladu  
 s příručkou pro  
 provádění údržby  
 a opravy

ÚDRŽBA

- Motor
- Vstřikování paliva
- Převodovka 
- Opravy hnací   
 hřídele a hnacích 
 náprav

POHONNÝ  
ŘETĚZEC

- Komponenty, 
 které nespadají 
 pod Pohonný řetězec 
 např. Elektrický systém

MIMO 
POHONNÝ 
ŘETĚZEC * Volitelný balík služeb Xtended-Life + ATS: 

 rozšířené pokrytí na pohonný řetězec (Xtended-Life)  
a technologii SCR ONLY EURO 6 vč. systému  
AdBlue a katalyzátoru, nezahrnuje DPF filtr (ATS)
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Podívejte se na tabulku pokrytí a zjistěte, co je součástí každého balíčku.

LEGENDA   :  Zahrnuto

KOMPONENT NÁZEV 3XL
XTRA  

XTENDED
LIFE

XTENDED
LIFE

MOTOR

Blok motoru

Klikový hřídel, hlavní ložisko a ložiska čepů, rozvody

Turbodmychadlo

Kompletní sestava vodního čerpadla

Olejové čerpadlo

Hlava válců a těsnění

Vačkový hřídel

Ventily a sedla ventilů

Písty a pístní kroužky

Zdvihátka a vahadla

Vložky válců

Ložiska a náboj ventilátoru

Setrvačník

SYSTÉM
VSTŘIKOVÁNÍ
PALIVA

Vstřikovací čerpadlo

Regulátor fáze vstřikování

Vstřikovače

PŘEVODOVKA

Skříň převodovky

Ozubená kola

Ložiska hřídele

Řadicí vidlice a tyče

Ložiska

Synchrony

Elektronické řídicí jednotky

Hydraulický retardér

HNACÍ HŘÍDEL

Hřídel převodovky

Kardanový kloub

Centrální ložisko

Elektronický retardér

NÁPRAVY

Poháněné nápravy

Skříň diferenciálu

Pastorek a kuželové kolo

Diferenciální převod

Ložiska

Hnací hřídele kol

Agregát rozdělovací převodovky krouticího momentu

Boční redukční převody

Přední nápravy – 

BRZDOVÁ 
SOUSTAVA

Agregát vysoušeče – 

Brzdový válec – 

Třmen kotoučové brzdy – 

Brzdový ventil – 

Brzdové hadice – 

Čelisti a brzdové destičky – – 

Brzdový kotouč – – 

Buben – – 

KOMPONENT NÁZEV 3XL
XTRA  

XTENDED
LIFE

XTENDED
LIFE

SPOJKA
Servo / hlavní válec spojky – 

Přítlačná lamela spojky – – 

PTO PTO Multipower – 

PODVOZEK/
ZAVĚŠENÍ/ŘÍZENÍ

Čerpadlo řízení a elektronická řídicí jednotka – 

Spoje – 

Příčné a podélné nosníky – 

Čepy a pouzdra – 

Listová pružina – 

Snímače vzduchového odpružení a vyrovnávací ventily – 

Vzduchové měchy – 

Tlumiče (podvozek) – 

Zavěšení s listovými pružinami – 

Ložiska – 

VÝFUKOVÝ 
SYSTÉM

Zajišťovací šrouby, spony, svorky, konektory

Tlumič

Systém AdBlue

Výfukové potrubí

Ventil AdBlue

Upevnění a konzoly výfukového systému

OSTATNÍ 
ZAŘÍZENÍ

Elektronické řídicí jednotky – 

Elektromotory (spouštěč okna, zrcátka) – 

Zařízení topení a klimatizace – 

Nezávislé topení – 

Konektory a řemeny – 

Palubní deska – 

OSTATNÍ
KOMPONENTY

Hadice a potrubí – 

Chladič a potrubí – 

Akcelerátor / pedál akcelerace – 

Tlumiče zavěšení kabiny – 

Vzduchový kompresor – 

Palivové čerpadlo – 

Výfukové potrubí – 

Alternátor / motor startéru – 

Mezichladič / chladič vody / chladič oleje / chladič vzduchu – 

Tachograf – 

Řadicí páka – 

Těsnění skříně

Motorová brzda – 

ÚDRŽBA Pravidelný servis vozidla podle servisních plánů stanovených 
společností IVECO

– – 

DALŠÍ POKRYTÍ ANS 24 h – volání a služby

TABULKA POKRYTÍ
DETAILNÍ PŘEHLED

Viz smluvní podmínky. 

ÚDRŽBA jako exkluzivní smlouva (S-Life) nebo v kombinaci s produktem MIMO POHONNÝ ŘETĚZEC (M-Life) jsou každá
k dispozici na vyžádání pro vozidla řady Stralis. 
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Balíčky byly přizpůsobeny na míru ještě dalším pokrytím tak, aby co nejlépe splňovaly 
vaše potřeby.

IVECO vám přináší klid díky vyhrazené síti poprodejní podpory a více než 2 000 servisních 
míst v celé Evropě: tým profesionálů pracuje 24 hodin 7 dní v týdnu, aby vám poskytl 
podporu, a to kdekoliv a kdykoliv budete potřebovat.

ASSISTANCE NON-STOP
VŽDY PŘIPRAVENA, AŤ JSTE KDEKOLIV

IVECO Assistance Non-Stop, 24 hodin denně 7 dní  
v týdnu. IVECO je vždy k dispozici, aby bylo vaše 
podnikání na úrovni a v běhu.
Při poruše vozidla lze IVECO Assistance Non-Stop 
kontaktovat nonstop třemi způsoby:
• jednoduchým telefonickým hovorem
• pomocí mobilní aplikace IVECO Non Stop

GENUINE PARTS
OBLÍBENÉ NÁHRADNÍ DÍLY PRO VAŠE VOZIDLO

Originální díly IVECO Genuine  Parts v kombinaci s profesionálními dovednostmi techniků 
IVECO budou vašimi nejlepšími spojenci při udržování produktivity vašeho podnikání.
Pouze originální díly IVECO poskytují:
• kvalitu a spolehlivost s certifikací společnosti IVECO
• záruku až 36 měsíců bez omezení ujetých kilometrů*
• doručení do 24 hodin jakéhokoliv náhradního dílu  

do jakékoliv země a kterýkoliv den v týdnu
• dostupnost náhradních dílů až 10 let po ukončení  

výroby vozidla

*Záruční podmínky se mohou lišit podle jednotlivých zemí.

VŽDY PO VAŠEM BOKU
NAŠI TECHNICI, VAŠI PARTNEŘI

Technici IVECO jsou vždy připraveni se postarat o vaše vozidlo a využít svých jedinečných dovedností  
 a znalostí získaných při každodenní práci na vozidlech IVECO.
Používají stejné diagnostické přístroje IVECO, jaké jsou používány pro testování vozidel. Díky 
telekomunikačním službám E.A.S.Y. a jejím příslušenstvím lze operace vzdálené asistence provádět  
s totální efektivitou.

DALŠÍ POKRYTÍ
VAŠE PODNIKÁNÍ SE NIKDY NEZASTAVÍ
ASSISTANCE NON-STOP

3XL
XTRA

XTENDED
LIFE

XTENDED
LIFE

ANS 24H - ODTAH ++ ++ ++

POVINNÉ A TECHNICKÉ KONTROLY –– –– –– 

AKUMULÁTOR –– –– –– 

STÍRACÍ LIŠTY –– –– –– 

ŽÁROVKY –– –– –– 

PNEUMATIKY –– –– –– 

 

––  NENÍ K DISPOZICI 
 + VOLITELNÉ

(Bližší informace najdete ve všeobecných smluvních podmínkách)

Doplňkové pokrytí se vztahuje na vozidla řady Stralis.
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