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SOLUȚII PRENTRU PROTECȚIA VALORII, PERFORMANȚEI ȘI PRODUCTIVITĂȚII ÎN TIMP ALE VEHICULULUI DVS.

SERVICII PERSONALIZATE  
PENTRU VEHICULELE  

DVS. RULATE



2 3

 

2 32 3

CONECTARE ȘI SERVICII ÎMBUNĂTĂȚITE
AVEM GRIJĂ DE ORICE ESTE NECESAR

Serviciile de conectivitate, disponibile pe Stralis MY2016, oferă un control deplin 
asupra camionului, permițăndu-vă să operați eficient și fără efort, prin maximizarea 
disponibilității vehiculului, prin eficiență a consumului de combustibil și prin Costul Total 
de Operare (TCO).

Prin alegerea soluției care se potrivește perfect necesităților dvs., economisiți bani, vă 
îmbunătățiți performanțele și vă simplificați activitatea. 

Acest pachet este inclus în oferta modelului Stralis 2016 
dotat cu “connectivity box” (modulul de conectivitate). 
Acesta vă oferă informații despre vehiculul dvs. și 
despre stilul de conducere al șoferului, prin intermediul 
următoarelor sevicii:

• SMART REPORT (raport inteligent)

• PORTAL IVECO ON (inclusiv aplicația)

• MONITORIZARE VEHICUL &  
ASISTENȚĂ DE LA DISTANȚĂ

S M A R T  P A C K

Serviciile Premium, în afara faptului că oferă informații 
despre vehicul, vă garantează o monitorizare a datelor 
primite prin punerea dvs. în legătură cu experții IVECO, 
care vă vor consilia în legătură cu cele mai bune modalități 
de a le evalua și utiliza. Puteți alege opțiunile modulare pe 
care doriți să le adăugați pachetului dvs.:

• BENEFICII MANAGEMENT FLOTE

• CONSILIERE PROFESIONISTĂ PENTRU 
ECONOMIE DE COMBUSTIBIL

O F E R TĂ  P R E M I U M
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SMART PACK

Monitorizare completă a vehiculului bazată pe informațiile furnizate de către un set de servicii.

SMART REPORT
Sistemul integrat de Evaluare a Stilului de Conducere (DSE) generează rapoarte săptămânale care sunt 
transmise automat managerului de flotă, pentru a furniza:

• Date în ceea ce privește consumul de combustibil și comportamentul șoferului, monitorizat prin intermediul 
algortimului DSE

• Sistem de Monitorizare a Presiunii în Pneuri

• Sfaturi pentru îmbunătățirea stilului de conducere și pentru optimizarea vehiculului.

Este posibilă atât afișarea rezultatelor generale ale întregii flote, cât și a detaliilor despre fiecare vehicul, 
pentru o mai bună înțelegere a modalităților de reducere a consumului de combustibil.

SMART PACK

PORTALUL IVECO ON (INCLUSIV APLICAȚIA)
Prin intermediul Portalului pentru Clienți IVECO ON, managerul de flotă poate monitoriza consumul de 
combustibil al vehiculului și stilul de conducere al șoferului, pentru optimizarea performanțelor vehiculului. 

O serie de funcții îl ajută să profite la maximum de aceste date:

• Monitorizare dinamică

• Istoric de date pentru realizarea comparațiilor

• Tutoriale dedicate

• Detalii care pot fi descărcate per șofer/vehicul

• Panel client pentru monitorizarea consumului de combustibil

• Hartă dedicată per vehicul pentru verificarea traseelor efectuate.

În secțiunea Marketplace, puteți descoperi ce alte servicii sunt disponibile pentru dvs. 



6 7

 

6 7

SMART PACK

APLICAȚIA IVECO ON
Disponibilă în Google Play și App Store, aplicația oferă 
managerilor de flote și șoferilor informații precum:

• Scor și comparații DSE

• Tendințe și comparații ale consumului de combustibil

• Emisii de CO2

• Tendințe medii ale masei totale în combinație (GCW)

• Tendințe distanțe medii

• Scor dificultate misiune de transport

Secțiunea de clasament al șoferilor arată poziționarea 
șoferilor și îi listează cei mai buni, pe cei medii și pe 
cei mai slabi.

Motivați-vă șoferii să fie cei mai buni! Este disponibil, 
de asemenea, un plan de acțiune pentru cel mai slab 
șofer, pentru îmbunătățirea scorului obținut.

MONITORIZARE VEHICUL & 
ASISTENȚĂ DE LA DISTANȚĂ
Conectivitatea IVECO vă va ajuta să maximizați 
disponibilitatea și productivitatea vehiculului, prin 
intermediul unei abordări proactive, prin Serviciul de 
Asistență de la Distanță, pentru diagnosticare, tele-
service și actualizarea software-ului de la distanță. 
Vă ajutăm să petreceți mai mult timp pe șosea prin 
monitorizarea de la distanță a vehiculului dvs. 

Dacă apare o avertizare în legătură cu o componentă, 
primim o alertă de cod de eroare, iar managerii 
noștri de conectivitate vă vor contacta pentru a 
vă sugera planificarea unei vizite la atelier, pentru 
intervenția necesară. 

CONSILIERE PROFESIONISTĂ PENTRU CONSUMUL DE COMBUSTIBIL
Consilierul IVECO TCO vă va contacta trimestrial pentru consultanță față-în-față și sfaturi în legătură cu  
reducerea consumului de combustibil, bazate pe analiza parametrilor tehnici care au cel mai mare impact, 
cum ar fi presiunea în pneuri, comportamentul șoferului (DSE, mers la ralanti, viteză, cruise control),  
defecțiunile vehiculului sau, dacă este cazul, ale trailerului.  

În plus față de informațiile despre vehiculul dvs., beneficiați de consultanță din partea experților 
IVECO, care vă pot sfătui cum să îmbunătățiți performanța și eficiența vehiculului dvs.

Monitorizează Vehiculele, Șoferii și Livrările; distribuie comenzile dispeceratului.  
Disponibil pe MY2016.

CONȚINUT/PACHET BRONZE SILVER GOLD

POZIȚIONARE ȘI GEOFENCING

CONSUM DE COMBUSTIBIL & SCORURI

TIMPI DE CONDUCERE

APLICAȚIE ȘOFER _

PLANIFICARE/FLUX DE LUCRU/COMENZI _ _

DATE SERVICII WEB _ _

STAREA DE SĂNĂTATE A VEHICULULUI _

DSE & POZIȚIONĂRI FRECVENTE _

DESCĂRCARE TAHOGRAF DE LA DISTANȚĂ OPT

BENEFICII MANAGEMENT FLOTE
• Îmbunătățirea vizibilității vehiculului prin 

intermediul informațiilor de geolocalizare

• Creșterea capacității de administrare a flotei prin 
perspectiva asupra zilelor de lucru ale șoferilor 
(timp, niveluri combustibil și baterie)

• Respectarea regulamentelor prin monitorizarea 
activităților șoferului (cum ar fi timpii de 
conducere și odihnă) și descărcarea tahografului 
de la distanță

• Mesagerie bi-direcțională

• Primirea unor rapoarte avansate, monitorizarea 
întregii flote și a fiecărui șofer

• Conectarea cu echipa

• Sfaturi din partea experților pentru îmbunătățirea 
performanțelor flotei și a siguranței șoferului.

OFERTĂ PREMIUM
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SERVICIU PERSONALIZAT PENTRU
AUTOVEHICULUL DUMNEAVOASTRĂ RULAT
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GARANŢIA OK TRUCKS DE LA ELEMENTS
GARANŢIA OK TRUCKS DE LA ELEMENTS 
OFERTA DE PACHETE DISPONIBILE

CĂLĂTORII FĂRĂ GRIJI CU IVECO
Cu intenţia de a oferi clienţilor tot ce este mai bun, IVECO garantează autovehiculul dumneavoastră 
ca și cum ar fi nou: o gamă variată de pachete de servicii personalizate, proiectate pentru a vă menţine 
autovehiculul în stare de funcţionare.

GARANŢIE PERSONALIZATĂ PENTRU AUTOVEHICULUL 
DUMNEAVOASTRĂ
ELEMENTS OFERĂ POSIBILITATEA DE A ADAPTA GARANȚIA LA NEVOILE DUMNEAVOASTRĂ, 
ESTE CEA CARE DETERMINĂ ATRACTIVITATEA SERVICIULUI ELEMENTS

ELEMENTS este un pachet de servicii personalizate, de înaltă calitate, care își propune să asigure o viaţă 
îndelungată pentru fiecare autovehicul, din toate sectoarele. 

IVECO are grijă de autovehiculul dumneavoastră OK TRUCKS prin intermediul unei oferte de garanţie 
personalizată, combinând ELEMENTS care se potrivesc cel mai bine cu necesităţile dumneavoastră.

Combinaţi orice ELEMENTS pentru a vă crea propriul pachet de garanţie personalizată OK TRUCKS!

GARANŢIA OK TRUCKS CARE MAXIMIZEAZĂ DURATA DE VIAŢĂ  
A AUTOVEHICULULUI DUMNEAVOASTRĂ
Puteţi alege cel mai bun nivel de servicii în conformitate cu și necesităţile afacerii dumneavoastră, având 
garanţia costurilor fixe și previzibile.

- Ambreiaj
- Plăcuțe de frână
- Discuri de frână
- Tamburi de frână
- Garnituri frână pentru 

frâne cu tambur

UZURĂ

- Operaţii de întreţinere
- Lubrifiere
- Schimb de ulei  

și de lichide
- Conform manualului  

de întreinere și reparaţii

MENTENANŢĂ

- Motor 
- Sistemul de injecţie  

cu carburant 
- Cutia de viteze
- Arborele cardanic  

și punţi

LANȚ  
CINEMATIC

- Componente care 
nu sunt deja acoperite 
de elementele lanț 
cinematic

- De exemplu: 
sistemul electric;  
sistem ad blue

EXTRA LANȚ 
CINEMATIC

GARANŢIA OK TRUCKS

MENTENANŢĂ
LANȚ

CINEMATIC

EXTRA
LANȚ  

CINEMATIC
UZURĂ

CONTACTAŢI-VĂ PARTENERUL
OK TRUCKS PENTRU A ALEGE
CONTRACTUL CEL MAI ADECVAT,
PERSONALIZAT PENTRU COMPANIA
DUMNEAVOASTRĂ



 

Verificaţi tabelul privind acoperirea pentru a afla ce include fiecare pachet.

TABEL PRIVIND ACOPERIREA
DETALII PRIVIND ACOPERIREA

COMPONENTE DESCRIERE LIMITĂRI 3XL 
LIFE

XTENDED
LIFE

XTRA
XTENDED

LIFE

 MENTENANŢĂ
Intreţinererea curentă (mentenanţa) conform 
programelor emise de catre IVECO

MOTOR

Bloc-motor

Vibrochen, paliere, capete de bielă, dispozitive de
control a distribuției

Turbocompresor

Pompa de apă completă

Pompă de ulei

Chiulasa şi garnitura de chiulasă

Ax cu came

Supape şi scaune de supape

Pistoane şi segmenţi

Culbutori

Cămăsi cilindri

Ventilator şi rulmenţi
(Palele ventilator sunt 
considerate Extra Lanț 
Cinematic)

Volantă motor

Biele

Garnitură carter motor

Frână de evacuare

SISTEM
DE INJECȚIE

Pompa de injecție

Regulator de calibrare

Injectoare şi pompa de înaltă presiune

În afară de calibrare, uzură  
şi deteriorare ca rezultat 
al utilizării combustibilului 
necorespunzător

Rampa comună

CUTIE
DE VITEZE

Carcasa cutie de viteze

Angrenaje

Rulmenţi axe

Furca şi tije selectoare

Rulmenţi

Dispozitive de sincronizare

Modul electronic

Retarder hidraulic

TRANSMISIE

Arbore de transmisie

Cuplaje cardan

Rulement central

Retarder electronic

AXE

Axe motoare

Carcasa diferențial

Pinioane şi angrenaje conice

Angrenaje diferențial

Rulmenţi

Semi axe

Unitate de transfer

Angrenaje

COMPONENTE DESCRIERE LIMITĂRI 3XL 
LIFE

XTENDED
LIFE

XTRA
XTENDED

LIFE

SISTEM
DE FRÂNARE

Dehidrator
Cilindri de frână
Etriere de frână
Valve frână
Racorduri flexibile
Placuţe de frână
Discuri de frână
Tamburi

AMBREIAJ
Cilindru principal al servomotorului / ambreiajului
Disc și placă de ambreiaj

PTO PTO, PTO Multipower

Doar dacă PTO este montat din
fabrică ca opțiune IVECO și PTO 
a fost luat în consideraţie ăn 
cotaţia de PMC

ŞASIU /
SUSPENSIE /
DIRECŢIE

Pompa de servo-direcţie și modul electronic
Bucși
Traverse și bare laterale
Axe și bucși
Foi de arc
Senzorii de suspensie pneumatici și supape exterioare
Burduf
Amortizoare
Suspensie cu foi de arc
Rulmenţi

SISTEME
DE EVACUARE

Șuruburi de fixare, coliere, bride și racorduri
Silencer
Sistem AdBlue
Ţeava de esapament
Valva AdBlue
Suporţi de fixare a esapamentului

CIRCUIT
ELECTRIC

GPS, radio, sistem IVECONNECT

Numai atunci când 
echipamentul este asamblat 
la fabrică, ca opțiune și dacă a 
fost luat în consideraţie în
cotaţia de PMC

ALTE
ECHIPAMENTE

Module electronice
Motorașe electrice (geamuri, ștergătoare)
Telecomandă închidere usi
Radiator și echipamente de climă

Radiator suplimentar Numai dacă este mentionat în 
cotație

Racorduri și benzi
Balamale și manere uși
Tablou de bord

ALTE
COMPONENTE

Furtunuri și racorduri flexibile
Radiator și furtunuri radiator
Pedala de acceleraţie / acceleraţia
Amortizoare cabină
Rezervor combustibil, bușon rezervor și furtunuri
Compresor de aer
Pompă carburant
Galerie de evacuare
Alternator și demaror
Radiator de apă/ aer / ulei și răcitor intermediar
Susţinatoare CA

Tahograf
Maneta schimbător de viteze
Chei / telecomandă

*Pentru textul complet privind Termenii și condiţiile, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa dumneavoastră locală
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3XL 
LIFE

XTENDED
LIFE

XTRA
XTENDED

LIFE

SERVICE 24H CALL&SERVICE

SERVICE 24H TRACTARE

BATERII

LAMELE STERGATOARE

IVECO vă aduce o liniște totală, cu o reţea dedicată de asistenţă post-vânzare și peste 
2000 de centre de service în întreaga Europă: o echipă de profesioniști care lucrează 24 de 
ore pe zi, 7 zile pe săptămână pentru a vă furniza ajutorul de care aveţi nevoie, oricând și 
oriunde aveţi nevoie.

ÎNTOTDEAUNA ALĂTURI  
DE DUMNEAVOASTRĂ
TEHNICIENII NOŞTRI, PARTENERII 
DUMNEAVOASTRĂ

Tehnicienii IVECO sunt întotdeauna pregătiţi să se ocupe 
de autovehiculul dumneavoastră, cu o abilitate și o 
experienţă fără egal, dobândită prin lucrul zilnic cu 
autovehiculele IVECO. Ei știu mai bine decât oricine să 
rezolve problemele, ajutându-vă să economisiţi timp și bani.
Ei folosesc aceleași instrumente de diagnosticare IVECO 
ca și cele utilizate pentru a testa autovehiculele.
Datorită teleserviciilor, sistemului E.A.S.Y. și accesoriilor 
sale, operaţiile de asistenţă de la distanţă pot fi efectuate 
cu un maxim de eficienţă.

OPŢIUNI DE ACOPERIRE SUPLIMENTARĂ

AFACEREA DUMNEAVOASTRĂ  
NU SE OPREȘTE NICIODATĂ
ASISTENŢĂ NON STOP

ASISTENŢĂ NON STOP
ÎNTOTDEAUNA PREGĂTIŢI, ORIUNDE AŢI FI

IVECO Assistance non-stop, 24 de ore pe zi, 7 zile pe 
săptămână.

IVECO este disponibil întotdeauna pentru a vă menţine 
compania în stare de funcţionare.

Puteţi contacta IVECO Assistance Non-Stop în trei moduri:

• Printr-un simplu apel telefonic (+40 213104545)

• Utilizând aplicaţia mobilă IVECO Non Stop

GENUINE PARTS
PIESELE DE SCHIMB PREFERATE PENTRU AUTOVEHICULUL DUMNEAVOASTRĂ

Un sistem de frânare eficient, o ţinută de drum optimă, vizibilitate bună atât ziua, cât și pe timp de noapte, 
filtrarea eficientă a aerului și a lichidelor - toate aceste elemente sunt esenţiale pentru a asigura valoarea 
IVECO în timp, protejându-vă împotriva perioadelor de nefuncţionare neplanificate, garantând siguranţa 
persoanelor și a bunurilor.

IVECO Genuine Parts, combinate cu abilităţile profesionale ale tehnicienilor IVECO, sunt cei mai importanţi 
aliaţi ai dumneavoastră în menţinerea productivităţii companiei dumneavoastră.

De fapt, numai IVECO Genuine Parts asigură:

• Calitate și fiabilitate certificate de IVECO

• Până la 36 de luni de garanţie, fără limită de kilometraj*

• Livrare în 24 de ore pentru orice piesă de schimb în orice ţară, în orice zi a săptămânii

• Disponibilitate pentru piesele de schimb de până la 10 ani de la scoaterea din producţie  
a autovehiculului

* Condiţiile de garanţie pot varia în funcţie de ţară
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