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НОВИЯТ DAILY E6

Този каталог е предназначен да ви помогне при 
персонализирането на Новия Daily  според 
вашите потребности.

Конфигуриране и заявка за оферта за Новия  
Daily  може да направите и онлайн на адрес  
www.iveco.bg 

Изтеглете го от App Store или Google Play 
и ще получите достъп до още снимки, 
информация и видеоклипове.

Научете повече с безплатното 
приложение New Daily E6.
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Новият Daily е най-добрият партньор за вашия бизнес.

Той е все така здрав, гъвкав и работоспособен, както винаги. Същевременно, 
следвайки своята бизнес инстинкт в областта на транспорта, той придобива 
нови функции, които го правят още по-желан партньор за вашия бизнес.
Daily  ви предоставя иновации и технологии, за да работите по-ефективно със 
своя автомобил и да почувствате значението на ниските разходи за притежаване 
за постигане на добри резултати от вашата дейност. Двигателите  работят 
чисто и ефективно, и допринасят за вашето устойчиво реноме.
Автомобилът се грижи и за своите водачи: кабината е по-удобна и тиха от всякога, а с 
предавателната кутия HI-MATIC водачите разбират, какво може да е истинското 
удоволствие от управлението. Daily  използва и ново ниво на комуникации, 
като напълно интегрира мобилното ви устройство и го превръща в помощник за 
вашия бизнес и за управление на автомобила.
Най-широката предлагана гама автомобили е допълнена да отговори на 
разширяващите се и развиващи се изисквания на вашия бизнес и на транспортните 
фирми по целия свят.
Daily  е отличен партньор с непогрешимата си интуиция за предвиждане на 
вашите потребности и доказаната с годините способност да осигурява решения, 
веднага щом пожелаете. 

ФУРГОН С БИЗНЕС ИНСТИНКТ В ОБЛАСТТА 
НА ТРАНСПОРТА

СЪДЪРЖАНИЕ

НОВИЯТ
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СРЕДСТВО ЗА НОВИ ПЕЧАЛБИ
НАЙ-ДОБРИЯТ ПАРТНЬОР ЗА РЕЗУЛТАТНОСТТА  
НА ВАШИЯ БИЗНЕС
Daily  е професионален партньор, който ще ви помага да постигате добри резултати. Може да изберете и 
персонализирате автомобила, за да съответства най-точно на вашите потребности, благодарение на най-широката 
гама модели, предлагана на пазара. Може да разчитате, че работата ще се изпълнява ефективно и с ниски разходи за 
експлоатация и поддръжка (пълни разходи за притежаване). Най-добър партньор за вашия бизнес означава също,  
че винаги може да разчитате на услугите на професионална сервизна мрежа — когато и където ви потрябват.

ДО 8% ИКОНОМИЯ НА ГОРИВО* 
Daily  затвърдява репутацията си на автомобил с нисък разход на гориво. Турбокомпресорът с променлива геометрия при 
моделите с мощност от 136 до 180 к.с. гарантира по-ефективна работа на двигателя. Системата EcoSwitch е еволюирала: 
новата интелигентна система EcoSwitch PRO знае кога да се включи и да намали въртящия момент, без да е необходима 
намеса на водача, като намалява разхода на гориво, без да влошава характеристиките на автомобила. Изключителната 
система на IVECO за оценка на стила на управление (DSE) помага да подобрите начина, по който управлявате автомобила, 
като че ли до вас седи опитен инструктор; това може да доведе до значителна допълнителна икономия на гориво.

ДО 12% ПО-НИСКИ РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ**

Интервалът на периодичното техническо обслужване е удължен до 50 000 km чрез използване на по-дълготрайни части и 
консумативи, което ви предоставя с 20% повече време за работа между обслужванията. Оптимизираната спирачна 
система използва нови, по-издръжливи накладки и е по-ефективна и здрава отвсякога.
Разбира се, навсякъде и по всяко време може да разчитате на професионалната и специализирана сервизна мрежа, която ще 
се грижи бизнесът ви никога да не спира.
* В сравнение с аналогични модели Euro 5b+ и съгласно новия европейски цикъл (NEDC).
** В сравнение с аналогични модели Euro 5b+.

Системата за оценка на стила на управление (DSE) работи като инструктор 
в кабината и в реално време дава на водача предложения за оптимизиране 
на стила на управление за намаляване на разхода на гориво. Практическият 
опит показва, че само спазването на предложенията от системата DSE може 
да доведе до намаляване на разхода на гориво с до 15%. 

Интелигентната система EcoSwitch PRO знае без намеса от водача точно 
кога да се включи, като разпознава дали автомобилът е натоварен или 
празен и намалява разхода на гориво, както и емисиите в атмосферата.
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УСТОЙЧИВИ ТЕХНОЛОГИИ
МОЩНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ  
НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ
Фургонът Daily  използва своята бизнесинтуиция за внедряване на 
съвременни технологии в двигателя и предавателната кутия, за да 
постигне отличните характеристики, от които се нуждаете за ефективно 
и надеждно изпълнение на стоящите пред вас задачи. Новата гама 
двигатели осигурява по-голяма мощност и по-висок въртящ момент, като 
същевременно ограничава въздействието на Daily  върху околната 
среда чрез намаляване на емисиите.

НАЙ-ШИРОКАТА ГАМА ДВИГАТЕЛИ И ПРЕДАВАТЕЛНИ КУТИИ
Daily  използва съвременни технологии в двигателя и предавателната кутия, за да постигне отличните характеристики 
и забележителната икономия на гориво, от които се нуждаете за ефективно и надеждно изпълнение на стоящите пред 
вас задачи с много малко въздействие върху околната среда.

ОГРОМНО УДОВОЛСТВИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ
Изключителната 8-степенна автоматична предавателна 
кутия HI-MATIC на IVECO осигурява комфорт, безопасност, 
икономия на гориво и отлични работни характеристики 
на все по-голям брой модели, за да отговори на всички 
ваши изисквания.

ДВИГАТЕЛ 2,3-литров F1A 3,0-литров F1C

ЕМИСИИ 
И ГОРИВО

EURO 6, LIGHT DUTY
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

EURO 6, HEAVY DUTY 
ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

EURO 6, HEAVY DUTY 
CNG**

ОЗНАЧЕНИЕ 
НА МОДЕЛА 120 140 160 150 180 210 150 180 140

МОЩНОСТ 116 к.с. (85 kW) 136 к.с. (100 kW) 156 к.с. (115 kW) 150 к.с. (110 kW) 180 к.с. (132 kW) 205 к.с. (150 kW) 150 к.с. (110 kW) 180 к.с. (132 kW) 136 к.с. (100 kW)

ВЪРТЯЩ 
МОМЕНТ 320 Nm 350 Nm 350 Nm* 350 Nm 430 Nm 470 Nm 350 Nm 430 Nm 350 Nm

ПРЕДАВАТЕЛ-
НА КУТИЯ

HI-MATIC /
РЪЧНА

HI-MATIC /
РЪЧНА

HI-MATIC /
РЪЧНА РЪЧНА HI-MATIC /

РЪЧНА HI-MATIC РЪЧНА HI-MATIC /
РЪЧНА РЪЧНА

* 380 Nm за версиите с HI-MATIC.    ** Сгъстен природен газ.

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДВИГАТЕЛЯ
LP-EGR технология без AdBlue®: моделите с 2,3-литровия двигател F1A на IVECO и технология за рециркулация на 
изгорелите газове при ниско налягане (LP-EGR) позволяват максимално да се опрости експлоатацията на автомобила. 
Многобройните нововъведения, например маслената помпа с регулируем дебит и турбокомпресорът, осигуряват отличен 
разход на гориво и по-ниски експлоатационни разходи, като същевременно повишават мощността и въртящия момент. 
Технология SCR: моделите със селективна каталитична редукция на изгорелите газове (SCR) се възползват от тази 
проста система, която не променя горивния процес, за да ви предоставят необходимата мощност и ефективност при 
ниски експлоатационни разходи.
Технология CNG: Daily Natural Power има същите параметри и пъргавина като аналогичния дизелов двигател, тъй като 
представлява наистина дизелов двигател, пригоден за работа със сгъстен природен газ (CNG). Автомобилите с този двигател 
работят чисто и са забележително тихи, което е допълнителен плюс в градски райони с изискване за ниски емисии.

2,3-литров дизелов двигател F1A 3,0-литров дизелов двигател F1C 3,0-литров двигател F1C на сгъстен природен газ 



8 9

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И КОМФОРТ
НАСЛАЖДАВАЙТЕ СЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА РАБОТНА СРЕДА
Daily  съчетава естествените си способности в областта на транспорта с висш комфорт, функционалност и управляемост. 
Когато сте зад кормилото, може да се отпуснете в комфортната кабина, защото знаете, че ще изпълните задачата си 
ефективно. Кабината осигурява професионална работна среда, наситена с нови функции, които улесняват вашата работа.

РАБОТЕТЕ С МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ В СВОЯ МОБИЛЕН ОФИС
Функционалното приборно табло е стилно и същевременно практично и полезно. Може да включите към него мобилния 
си телефон или таблет и в същото време да зареждате друго устройство чрез двата USB порта; като опция имате възможност 
да добавите индуктивно зареждащо устройство. Качеството и разположението на органите за управление позволяват 
да управлявате автомобила удобно. 
Многобройните отделения за съхранение на вещи са проектирани така, че достъпът до тях да е възможно най-лесен. Броят им 
може да достига 18, в това число новото и полезно отворено отделение; всички са разположени на стратегически места в 
кабината и са леснодостъпни, за да може добре да подредите документите и работните материали и те винаги да са ви подръка. 

Новото цифрово радио (DAB) е вградено в приборното табло и предлага 
всички основни функции на цифровото и УКВ радио: Възможно е, например, 
да изберете радиостанция по име, да прочетете названието на програмата 
или песента, която слушате, да настроите радиото за приемане на 
съобщения за пътната обстановка и прогноза за времето, да превключвате 
лесно между 15 предварително избрани радиостанции и много друго.

Ясният и с нов дизайн блок с индикаторни прибори, както и доказаната 
ергономичност на органите за управление по приборното табло, където 
всичко е наблизо и там, където очаквате, улесняват безопасното и 
удобно управление на автомобила. 

Панелът на вратата е изменен, като е добавено отворено отделение, 
удобно за съхраняване например на аптечката на автомобила. В 
кабината има до 18 практични отделения за съхранение на вещи, които 
позволяват да подредите близо до вас личните и работните материали.

Облицовката на приборното табло и вратите е изцяло черна, а 
за тези, които търсят нещо изключително, се предлага стилна 
двуцветна комбинация от синьо и черно, проектирана в пълна 
хармония с тапицерията на кабината.

РАБОТЕТЕ С ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН КОМФОРТ
Кабината вече е още по-тиха, тъй като нивото на шума в нея е значително по-ниско. Намаляването на шума с 4 децибела 
подобрява акустиката в автомобила и разпознаването на звуци с 8%.
Удобният интериор, в съчетание с новата кожена облицовка на кормилното колело, синята тапицерия на седалките 
и новите пено-текстилни подглавници осигуряват професионална работна среда, в която вие и пътниците да работите 
ефективно и напълно безопасно.

Снимките на тези страници показват използването на  
таблети и смартфони, които не са част от стандартното 

оборудване на автомобила.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ
ЛЕСНИЯТ НАЧИН ЗА БИЗНЕСКОМУНИКАЦИЯ
Daily  въвежда нов начин за комуникация: без допълнително оборудване, само чрез вашия смартфон или таблет. След 
като изтеглите приложението DAILY BUSINESS UP™ на своето устройство, то автоматично установява връзка с автомобила 
чрез Bluetooth® на цифровото радио; по този начин устройството е интегрирано с автомобила и има директна връзка с 
Daily  и неговия двигател. Сега всичко е готово: с DAILY BUSINESS UP™ на вашето устройство трябва само да включите 
двигателя и радиото — връзката се установява автоматично. Имате възможност да се възползвате от двойната му роля 
— помощник на водача и бизнес асистент.

DAILY  
BUSINESS UP™

ПОМОЩНИК НА ВОДАЧА
DAILY BUSINESS UP™ може да работи като инструктор на 
водача чрез системата за оценка на стила на управление и като 
навигатор чрез професионалната система за GPS навигация  
на Sygic, да съдейства за повишаване на ефективността на 
ежедневната ви работа, както и да гарантира, че автомобилът 
винаги е в отлично състояние. 
Разбира се, приложението осигурява и всички възможности 
за мултимедийно развлечение, които може да намерите в 
автомобил от висок клас.
В удобно разположената стойка за таблет може да се 
разполагат смартфони и таблети с различни размери.

С приложението DAILY BUSINESS UP™  
на вашето мобилно устройство можете да:
• получавате на място указания чрез системата за оценка 

на стила на управление на автомобила;
• намирате най-добрия маршрут чрез професионалната 

навигационна система на Sygic;
• контролирате допълнителни функции на автомобила  

с помощта на разширеното приборно табло;
• преглеждате лесно интерактивния Справочник на 

потребителя, когато ви е нужна информация за автомобила;
• разширявате функциите на мобилния си телефон, в това 

число прослушване или четене на текстови съобщения;
• организирате мултимедийното съдържание във вашето 

мобилно устройство или в USB памет;
• осъществявате връзка с IVECO Assistance Non-Stop — 

денонощната и ежедневна услуга за пътна помощ

ВАШИЯТ БИЗНЕС АСИСТЕНТ
DAILY BUSINESS UP™ може да ви помогне при съставяне на 
график за изпълнение на задачите и да изпрати в реално време 
на водача новите данни. Може да организирате маршрута  
и задачите на водача, за да оптимизирате използването на 
автомобила, както и ефективно да управлявате целия 
автомобилен парк за подобряване на бизнес резултатите.

С DAILY BUSINESS UP™ имате възможност да:
• оптимизирате използването на автомобилния парк, 

насрочвате нови задачи и ги изпращате в реално време  
на водачите чрез системата Sygic FleetWork, която е 
напълно интегрирана с инсталираната на автомобила 
навигационна система Sygic;

• проследявате планираното техническо обслужване чрез 
напомняния съгласно плана за поддръжка;

• контролирате работата на водача и обучението  
на работното място чрез системата DSE;

• поддържате контакт с IVECO и получавате последните 
новини за Daily;

• намирате най-близкия дилър и сервиз на IVECO;
• преглеждате пълната информация за автомобила  

с едно докосване на екрана

Запознайте се с  
DAILY BUSINESS UP™

ОЦЕНКА НА СТИЛА НА УПРАВЛЕНИЕ

РАЗШИРЕНО ПРИБОРНО ТАБЛО

Професионалната навигационна система Sygic и системата Sygic FleetWork за подобряване на управлението на работните ресурси се доставят в сътрудничество със Sygic. 

Показаните по-горе изображения илюстрират само част от многобройните 
функции на приложението DAILY BUSINESS UP™.

ИНТЕРАКТИВЕН СПРАВОЧНИК  
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА НАВИГАЦИЯ 
И УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК
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НЕСРАВНИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
НАЙ-ДОБРИТЕ ДВИГАТЕЛИ, ЗА ДА РАЗГЪРНЕТЕ ТАЛАНТА СИ
Daily  ви предоставя в пълна степен теглителната сила, товароносимостта, мощността и бързата реакция, от които се 
нуждаете, в съчетание с отличен разход на гориво и увереността, че тези превъзходни характеристики ще се запазят през 
целия дълъг скок на експлоатация. Може да изберете работните характеристики, които са най-подходящи за изпълнение на 
вашите задачи: максималната мощност за базовия модел е 116 к.с. и достига до 205 к.с. при другите модели — най-високата 
стойност, предлагана с четирицилиндров двигател. Изборът е между новите модели 136 к.с. с VGT и 180 к.с., както и върховия 
модел с 2,3-литров двигател F1A с мощност 156 к.с. и VGT. При това максималният въртящ момент достига 470 Nm  
при 3,0-литровия двигател F1C. Всички двигатели са оптимизирани да работят отлично независимо от изпълняваната задача  
и осигуряват дълъг пробег с максимална ефективност. За транспортните фирми, които търсят тих и екологичен двигател,  
най-доброто решение е Daily Natural Power с мощност 136 к.с., който работи със сгъстен природен газ.

Запазване на добрите характеристики с времето поради хоризонталния участък на кривите за въртящия момент; 
завишени въртящ момент и мощност при ниски обороти на двигателя.

VGT: Турбокомпресор с променлива геометрия; WG: Регулатор на налягането на турбокомпресора; TST: Двустъпален турбокомпресор

  F1A VGT 160  
  F1A VGT 140 

  F1A WG 120 

  F1C TST 210  
  F1C VGT 180  

  F1C WG 150  
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НЕОГРАНИЧЕНА ГЪВКАВОСТ
ФУРГОН DAILY ЗА АМБИЦИИ БЕЗ ГРАНИЦИ
Daily  е най-многостранният автомобил в своя клас, с най-широка предлагана гама. Това е единственият фургон с максимална 
допустима маса от 3,3 до 7 тона и товарен обем от 7,3 m3 до 19,6 m3.  Неограничената му гъвкавост създава многобройни възможности 
за изпълнение на разнообразни задачи — от доставки в градска среда с много междинни спирания (колетна или куриерска услуга) до 
превоз на по-тежки товари, например мебели.  Големият брой предлагани варианти на изпълнение на каросерията позволява реализиране 
на разнообразни задачи и улеснява персонализирането на автомобила, например чрез преобразуване в авариен автомобил или линейка. 
Daily  използва своята добра бизнес интуиция в областта на транспорта, за да предвижда вашите потребности: каквато и задача да 
стои пред вас, ще намерите модел, който отговаря на изискванията и е способен да я изпълни с лекота, ефективно, с ниски разходи за 
притежаване и същевременно с добро отношение към околната среда, което допринася за устойчивостта на вашия бизнес.

Гамата автомобили включва различни версии, за по-добро съответствие с вашите транспортни задачи.

МАКСИМАЛНА МАСА 
НА АВТОМОБИЛА

ФУРГОН ПОЛУОСТЪКЛЕН ФУРГОН ОСТЪКЛЕН ФУРГОН

3,3—7 t 3,3—5,2 t 4,5—6,5 t

ТОВАРЕН ОБЕМ

НИСЪК ТАВАН (H1) СРЕДНОВИСОК ТАВАН (H2) ВИСОК ТАВАН (H3)

7,3—9 m3 10,8—17,5 m3 13,4—19,6 m3
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ВРОДЕНА ЗДРАВИНА
СЪС ЗАКАЛКА. НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА СЕ СРАВНИ С НЕГО
Фургонът Daily  е създаден да изпълнява най-трудните задачи: той е с ДНК на камион и е направен като камион.  
С максимална допустима маса, която достига 7 тона, той може да работи с пълно натоварване цял ден и всеки ден, ако е 
необходимо. Високоефективното предно окачване не само осигурява добра управляемост, но и повишава максималното 
допустимо натоварване на автомобила. По-лекото и много здраво окачване QUAD-LEAF, предлагано за всички модели с 
маса 3,5 тона, позволява максимално натоварване на предния мост 1900 kg, а окачването QUAD-TOR при сдвоени колела 
— 2500 kg. По-големият полезен товар на Daily  позволява работата да се изпълнява по-бързо и с по-малко курсове, т.е. 
с намалени експлоатационни разходи и въглеродни емисии в атмосферата. 

УНИКАЛНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ
ПРОЕКТИРАН ДА ОСИГУРИ ТРАЙНА СТОЙНОСТ 
Фургонът Daily  е с товароносимост, недостижима за други автомобили от неговия клас и е направен така, че да запазва 
високата си производителност  ден след ден и година след година — по-дълго от който и да е друг фургон. Надеждният 
двигател, силовото предаване и предавателната кутия, която позволява двигателят винаги да работи с оптимални обороти, 
имат дълъг срок на експлоатация и запазват докрай отличните си характеристики. Daily  влияе добре на резултатите от 
вашата работа през всеки ден, в който го използвате и не пропуска възможностите за увеличаване на стойността на вашия 
бизнес.

Daily  винаги ще ви избавя от трудните ситуации и никога няма 
да ви изостави, когато се нуждаете от неговата сила и мощност. 

Значителният полезен товар на фургона (до 4 тона) и най-
големият товарен обем (до 19,6 m3) позволяват същият обем 
товари да се превозват с по-малко курсове, което води до 
намаляване на разходите и увеличаване на производителността. 
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НОВИЯ Т   E6

ОГРОМНО УДОВОЛСТВИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ ПЪРВАТА 8-СТЕПЕННА АВТОМАТИЧНА СКОРОСТНА 
КУТИЯ ЗА НАЙ-ДОБРИ КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТ
Новото поколение скоростни кутии е проектирано да осигурява огромно 
удоволствие при управление на автомобила: ергономичните 
многофункционални лостове за управление на предавателната кутия 
позволяват да се съсредоточите изцяло върху другите автомобили и 
пътната обстановка. HI-MATIC осигурява повишена безопасност и удобно 
управление на автомобила.

ОТЛИЧЕН РАЗХОД НА ГОРИВО БЛАГОДАРЕНИЕ НА 
РАЗНООБРАЗНИТЕ РЕЖИМИ ECO (ЕКО) И POWER (МОЩНОСТ)
скоростната кутия отлично се вписва в ежедневната ви работа с 
адаптивната си стратегия за превключване на предавките. Daily HI-MATIC  
плавно превключва на нужната предавка за по-малко от 200 милисекунди. 
Широкият диапазон на предавателните отношения позволява винаги да се 
намери предавка за оптимална работа на двигателя.

ДО 10% ПО-НИСКИ РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ В 
СРАВНЕНИЕ С РЪЧНАТА СКОРОСТНА КУТИЯ БЛАГОДАРЕНИЕ 
НА РЕКОРДНАТА НАДЕЖДНОСТ И ТРАЙНОСТ
Проектирана да бъде дълготрайна, новата предавателна кутия предпазва 
двигателя и силовото предаване и намалява обема на техническото 
обслужване. Нашите инженери са направили така, че легендарната 
издръжливост на Daily е станала още по-голяма.

НАЙ-ДОБРИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СВОЯ КЛАС, 
НАЙ-ГОЛЯМА МОЩНОСТ (205 к.с.) И НАЙ-ГОЛЯМ ВЪРТЯЩ 
МОМЕНТ (470 Nm)
С изключително широката гама предлагани двигатели с две стойности на 
работния обем (2,3 литра и 3,0 литра), мощност от 116 до 205 к.с. и въртящ 
момент от 320 до 470 Nm, съгласуван с рекордната максимална маса от  
7 тона, Daily HI-MATIC  е много подходящ и за най-трудните задачи.

Новата предна решетка формира хоризонтална 
линия между фаровете и придава обтекаемост 
на формите на автомобила. Семейството Daily 
HI-MATIC  се разпознава още по-лесно 
благодарение на модерната хромирана решетка.

ГОТОВ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ЗАДАЧА

Daily HI-MATIC E6 URBAN  
(ГРАДСКИ) 
Максимален комфорт от Daily

Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL 
(МЕЖДУНАРОДЕН) 
Максимална надеждност от Daily

Daily HI-MATIC E6 REGIONAL 
(РЕГИОНАЛЕН)  
Максимална гъвкавост от Daily
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УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ
НЕ ПРОСТО ФИЛОСОФИЯ, А ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
В природата на Daily е заложено да предвижда потребностите на професионалистите в областта на транспорта. Поради 
това, с промяната на климата и все по-голямата загриженост за качеството на въздуха в централните градски части, всички 
ваши потребности в областта на транспорта намират устойчиви решения с минимално въздействие върху околната среда: 
Daily Electric и Daily Natural Power.

DAILY ELECTRIC. ВАШИЯТ БЕЗШУМЕН ПАРТНЬОР С НУЛЕВИ ЕМИСИИ.*

Daily Electric е единственият 100% електрически автомобил в своя клас. Той работи безшумно и ефикасно, като използва 
високоефективна акумулаторна батерия. Разходът на енергия е нисък и поради използването на режим Eco-Power и 
рекуперативно спиране. В резултат автономността е до 280 km (по новия европейски цикъл, NEDC), а допустимият полезен 
товар е по-голям. В режим за бързо зареждане батерията се зарежда само за около два часа. Възможно е дори да включите 
автомобила в контакт 230V у дома. Daily Electric предлага най-широката гама в своя клас с максимална маса до 5,6 тона и 
товарен обем до 19,6 m3.
* Отнася се само за фазата на движение на автомобила.

DAILY NATURAL POWER. УСТОЙЧИВ И МОЩЕН ТРАНСПОРТ
Daily Natural Power използва най-щадящия околната среда двигател с вътрешно горене. Той единствен използва истински 
дизелов двигател, приспособен за работа със сгъстен природен газ (CNG). Това означава, че неговите мощност, въртящ 
момент и бързина на реагиране са като при аналогичен дизелов двигател и че се предлага със същата гама модели. Този 
двигател също така е и по-тих, което позволява да се използва за нощни доставки в централните градски части и в зони с 
изискване за ниски емисии. Daily Natural Power бързо спечели популярност всред професионалистите в областта на 
транспорта, които търсят ефикасни начини за намаляване на въглеродните емисии от своята дейност.

ПРЕВОЗ НА ХОРА
ПЪТУВАЙТЕ КОМФОРТНО С DAILY
Daily Minibus  предлага отличния комфорт за водача и пътниците и ниските експлоатационни разходи, характерни за 
другите модели в това забележително автомобилно семейство. С него ще изпълните всички свои задачи за превоз на пътници, 
а клиентите ви ще пътуват в стилна обстановка, наслаждавайки се на предлагания комфорт, дори и при продължително пътуване. 

DAILY MINIBUS ЗА ВСЯКА ЗАДАЧА
Широката гама на Daily Minibus  отговаря на изискванията за изпълнение на разнообразни дейности по превозване на 
пътници: туристически транспорт за комфортно и стилно пътуване, междуградски транспорт с най-голям брой пътници 
в категорията и училищен транспорт, специално за превоз на ученици.
Предлагат се три вида двигатели: дизелов, на сгъстен природен газ (CNG) (за намалено въздействие върху околната 
среда) и електрически (с 2 или 3 акумулаторни батерии с голям капацитет, комбинирани със суперкондензатори).
Гамата Daily Minibus има най-добрите работни характеристики в своята категория благодарение и на новата 8-степенна 
автоматична предавателна кутия HI-MATIC, проектирана да осигурява максимални резултати при ниски експлоатационни 
разходи, ненадминат комфорт и отлично превключване на предавките.
Висшият модел в гамата е с максимална маса 6,5 тона, може да превозва до 22 пътника и има достатъчно място за багаж 
— това е най-добрият сериен автомобил в този клас, предлаган на пазара.
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НАКРАТКОНОВИЯТ

НЕОГРАНИЧЕНА ГЪВКАВОСТ

• Каквато и задача да стои пред вас, ще намерите Daily , който отговаря на 
изискванията. С максимално допустима маса от 3,3 до 7 тона и товарен обем 
от 7,3 m3 до 19,6 m3, това е най-гъвкавият фургон в своя клас 

• Персонализирайте своя Daily  чрез предлаганите разнообразни 
каросерии, предназначени за различни транспортни задачи

• Изберете варианта, който отговаря на вашите транспортни изисквания: 
фургон без прозорци, полуостъклен фургон и остъклен фургон

УСТОЙЧИВИ ТЕХНОЛОГИИ

• Улеснете максимално експлоатацията на автомобила с технологията  
LP-EGR, която не използва AdBlue® и се предлага с още по-мощния 
2,3-литров двигател F1A

• Осигурете си необходимата мощност с простата и ефективна технология SCR 
• Изпитайте огромно удоволствие от управлението на автомобила с 

изключителната за неговия клас 8-степенна автоматична предавателна кутия, 
предлагана с моделите Daily HI-MATIC 

• Възползвайте се от работни характеристики, еквивалентни на тези на 
дизелов двигател, чрез чистия и тих Daily Natural Power 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И КОМФОРТ

• Наслаждавайте се на тишината в кабината след значителното намаляване  
на нивото на шума(с 4 децибела), което подобрява с 8% акустиката на 
автомобила и разпознаването на звуци

• Работете с ергономичните органи за управление, разположени на 
приборното табло, които са леснодостъпни за повишаване на безопасността 
при управление на автомобила 

• Подредете личните и служебните си вещи в до 18 удобни отделения
• Работете в удобна и професионална среда с новата кожена облицовка  

на кормилното колело, синята тапицерия на седалките и новите  
пено-текстилни подглавници

СРЕДСТВО ЗА НОВИ ПЕЧАЛБИ

• Изберете си професионален партньор от най-широката гама, предлагана на пазара
• Намалете разхода на гориво с до 8% благодарение на маслената помпа  

с регулируем дебит, турбокомпресора с променлива геометрия, системата 
EcoSwitch PRO, по-лекия двигател и по-малкото триене в двигателя и мостовете

• Намалете още повече разхода на гориво с препоръките на работещата  
в реално време уникална система за оценка на стила на управление

• Възползвайте се от 12-процентно намаление на разходите за поддръжка  
и ремонт благодарение на по-дълготрайните компоненти и оптимизирането 
на спирачната система

• Използвайте услугите на професионална сервизна мрежа — когато и където 
ви потрябват

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

• Поддържайте своите бизнескомуникации с уникалното приложение  
DAILY BUSINESS UP™

• Оптимизирайте своя стил на управление с помощта на системата за оценка 
на стила на управление и инструментите за управление на ефективността на 
автомобила

• Определете оптималния маршрут с професионалната система за 3D навигация
• Увеличете максимално ефективността на своя автомобилен парк, като 

насрочвате и разпращате задачи чрез напълно интегрираната система FleetWork 

УНИКАЛНА ТРАЙНОСТ

• Разчитайте на продължителната служба на силовото предаване, гарантирана 
от надеждния двигател и предавателната кутия, която винаги осигурява 
оптимални обороти

• Намерете в Daily  свой партньор за цял живот и се възползвайте изцяло 
от отличните му качества

• Възползвайте се от намалените с до 12% разходи за поддръжка и ремонт и  
от удължения с 20% интервал между техническите обслужвания (до 50 000 km)

ЗДРАВ ПО РОЖДЕНИЕ

• Товарете Daily до максимум, всеки ден и година след година, защото знаете, 
че на него може да се разчита да изпълни ефикасно всяка задача 

• Свършете работата по-бързо и с по-малко курсове благодарение на по-
големия допустим полезен товар, който достига 4 тона и най-големия  
товарен обем — до 19,6 m3

НЕСРАВНИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ

• Изберете си бизнеспартньор, който е най-подходящ за вашите задачи,  
с работен обем на двигателя 2,3 или 3,0 литра

• Възползвайте се от широката гама мощности, от 116 к.с. чак до 205 к.с. и 
въртящ момент от 320 Nm до 470 Nm 

• Използвайте предимствата на задното задвижване за пътуване в оптимални 
условия при превозване на големи товари 



22 23

E

F

G

D

C

B

A

H I J

СТРАНИЧНА ВРАТА

A

КОЛЕСНА  
БАЗА
(mm)

B

ДЪЛЖИНА НА 
АВТОМОБИЛА

(mm)

C

ДЪЛЖИНА НА 
ТОВАРНОТО 

ОТДЕЛЕНИЕ (mm)

D

ШИРОЧИНА НА 
ТОВАРНОТО 

ОТДЕЛЕНИЕ (mm)

G   ВИСОЧИНА/ОБЕМ НА ТОВАРНОТО 
ОТДЕЛЕНИЕ

МАКСИМАЛНА 
ДОПУСТИМА 

МАСА (t)H1 (1545 mm) H2 (1900 mm) H3 (2100 mm)

МИН. МАКС.

3000 5040 2610 1800 7,3 m3 3,3 3,5

3520
5560 3130 1800 9 m3 10,8 m3 3,3 5,2

5960 3540 1800 12 m3 13,4 m3 3,3 5,2

4100
7130 4680 1800 16 m3 18 m3 3,5 7

7500 5125 1800 17,5 m3 19,6 m3 3,5 7

РАЗМЕРИ НА ПЛЪЗГАЩАТА СЕ СТРАНИЧНА ВРАТА H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm)

E
  
ВИСОЧИНА 1440 1800

F
  
ШИРОЧИНА

КОЛЕСНА БАЗА 3000 1100

КОЛЕСНА БАЗА 3520 / 4100L 1200

МОДИФИКАЦИИ
ИЗБЕРЕТЕ МОДИФИКАЦИЯ НА DAILY, КОЯТО НАЙ-ТОЧНО 
СЪОТВЕТСТВА НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
Фургонът Daily  се предлага с най-широка гама модификации — може да избирате от 8000 фабрични варианта.  
Те са комбинации между различни колесни бази, мощности на двигателя, товарни обеми, вътрешни височини на товарното 
отделение и товароносимости, които удовлетворяват широк спектър изисквания. Фургонът Daily е предназначен да се използва 
от професионалисти в областта на транспорта и в течение на годините е предвиждал с добра бизнесинтуиция развитието на 
транспортния отрасъл, за да разширява своята гама и да отговаря на все повече и по-разнообразни изисквания. 

ЗАДНИ ВРАТИ

ТОВАРЕН ОБЕМ

ВИСОЧИНА НА ПОЛЕЗНИЯ ОТВОР НА ВРАТАТА H  H1 (mm)  I  H2 (mm) J  H3 (mm)

ВИСОЧИНА 1450 1800 2000

ШИРОЧИНА 1530

Изберете подходящи за вашата задача размери на задната врата. Максималната полезна широчина на светлия отвор за 
товарене на Daily  достига 2 метра.

Предлаганите различни колесни бази, височини на покрива и дължини на задния надвес позволяват огромен избор за 
товарния обем. Всъщност Daily  е единственият фургон, предлагащ товарни обеми от 7,3 m3 чак до уникалните 19,6 m3. 
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АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
Предлагат се само за моделите с 
единични колела. Алуминиевите 
джанти са перфектна комбинация 
между функционалност и стил; те 
намаляват теглото на автомобила с  
6 kg и съответно увеличават полезния 
товар.

ТАСОВЕ НА ДЖАНТИТЕ
Предлагат се само за моделите 
с единични колела. Предпазват 
капачките на главините и джантите 
от случайни удари в бордюра 
и подобряват външния вид на 
автомобила.

КОЖЕНА ОБЛИЦОВКА НА 
КОРМИЛНОТО КОЛЕЛО
Наслаждавайте се на допира до 
луксозната кожена облицовка на 
кормилното колело през дългите 
работни дни.

ПЪРВОКЛАСНИ 
ПОДГЛАВНИЦИ
Движете се безопасно и удобно с 
отличните нови пено-текстилни 
подглавници.

ЦИФРОВО (DAB) РАДИО
Възползвайте се от функциите на цифровото 
радио с бърз двоен тюнер и система за 
разпознаване на реч. Преглеждайте списъка 
на радиостанциите и програмите на 
дисплея с 4 реда и получавайте информация 
за пътното движение, прогноза за времето 
и новини, докато пътувате. Свържете 
смартфона си чрез Bluetooth®, за да 
управлявате безопасно автомобила, като 
разговаряте по телефона, без да използвате 
ръцете си за това.

USB ВХОД
Зареждайте смартфон или таблет от 
допълнителния USB порт на приборното 
табло.

ОТВОРЕНО ОТДЕЛЕНИЕ С 
ИНДУКТИВНО ЗАРЯДНО 
УСТРОЙСТВО
Погрижете се батерията на вашето 
мобилно устройство да е винаги 
напълно заредена: поставете го върху 
полезното индуктивно зарядно устройство 
до документите в отделението, вградено 
в приборното табло.

КЛИМАТИК С РЪЧНО 
ИЛИ АВТОМАТИЧНО 
УПРАВЛЕНИЕ
Поддържайте приятна температура 
в кабината и не допускайте в нея да 
попадат алергени с климатичната 
система на Daily. Изберете ефикасното 
ръчно управление или автоматично 
управление на климата, което 
оптимизира използването на 
компресора и намалява разхода на 
енергия.

ПНЕВМАТИЧНО ЗАДНО 
ОКАЧВАНЕ
Ако задачата ви налага често товарене 
и разтоварване, ще оцените високо 
пневматичното задно окачване, което 
бързо спуска и повдига товарната 
платформа, за да не губите време.

ECOSWITCH PRO
Интелигентната система EcoSwitch 
PRO знае без помощ от водача 
кога да се включи, за да намали 
разхода на гориво и още повече да 
ограничи емисиите, генерирани от 
вашия Daily . 

СИСТЕМА ЗА РЕГУЛИРАНЕ 
НА СКОРОСТТА НА 
ДВИЖЕНИЕ
Системата запомня и автоматично 
поддържа зададената от водача 
скорост на движение на автомобила. 
Особено полезна при извънградско 
движение в нормална пътна обстановка, 
системата улеснява управлението на 
автомобила и оптимизира разхода на 
гориво.

СВЕТОДИОДНО 
ОСВЕТЛЕНИЕ НА 
ТОВАРНОТО ОТДЕЛЕНИЕ
Трите нови светодиодни осветителни 
тела в товарното отделение, 
разположени отдясно, отляво и над 
задната врата, осигуряват по-добро 
осветление и са с по-малък разход на 
енергия.

 ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН 
РЕТАРДЕР
Електромагнитният ретардер Telma® 
LVRS600 осигурява на автомобила спирачен 
момент от 350 Nm, като работата му е 
напълно съвместима с електронната система 
за устойчивост (ESP). Той се предлага и с 
моделите Daily HI-MATIC, като осигурява 
до 80% от необходимото спирачно усилие 
и така намалява износването на спирачните 
накладки и нагряването, като повишава 
безопасността на автомобила. Включва се 
чрез специален лост на приборното табло и 
се задейства с педала на спирачката. 

СИСТЕМА ЗА 
ПРЕДУПРЕЖДАВАНЕ ПРИ 
НАПУСКАНЕ НА ЛЕНТАТА 
ЗА ДВИЖЕНИЕ (LDWS)
Системата подава ясен звуков 
сигнал, за да предупреди водача, 
когато непреднамерено се отклони 
от лентата за движение поради 
сънливост, умора или разсеяност. 
Стандартно оборудване при моделите 
с максимална допустима маса над 3,5 t.

DAB РАДИО + DAILY 
BUSINESS UP™

Възползвайте се от функциите на 
цифровото радио и свържете смартфон 
или таблет към автомобила, за  
да го превърнете в свой идеален 
бизнеспартньор чрез приложението 
DAILY BUSINESS UP™.

СТОЙКА ЗА ТАБЛЕТ
Удобната стойка за таблет на 
приборното табло може надеждно 
да удържа мобилни устройства с 
всякакви размери. Тя може също да се 
използва като удобна основа за писане 
и папка за съхраняване на документи.

НЕЗАВИСИМ ОТОПЛИТЕЛ 
WEBASTO
Пускането на студен двигател остава 
в миналото, когато имате независим 
отоплител Webasto: настройте 
таймера за подгряване на двигателя 
и затопляне на кабината и когато сте 
готов за тръгване, влезте в приятно 
затопления Daily.

СЕДАЛКА ЗА ПЪТНИЦИ С 
ОТВАРЯЩА СЕ МАСИЧКА
Поставете лаптоп и пишете на 
практичната отваряща се масичка.

СЕДАЛКИ С ОКАЧВАНЕ
Седалките с окачване, предлагани и с 
отопление, осигуряват допълнителен 
комфорт на водача и пътниците. 

IVECONNECT
Управлявайте функциите на 
информационно-развлекателната 
система, телефона и бордовата 
навигационна система на Daily чрез 
удобен 7-инчов сензорен екран. Може 
да свържете чрез Bluetooth® до 5 
мобилни телефона за провеждане на 
разговори със свободни ръце и да 
управлявате както радиото, така и 
телефона чрез бутони, разположени 
на кормилното колело.

ОПЦИИ
ПЕРСОНАЛИЗИРАЙТЕ СВОЯ DAILY E6 В СЪОТВЕТСТВИЕ  
С ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ЗАДАЧИ
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ПАКЕТИ С ОПЦИИ
КОНФИГУРИРАЙТЕ НОВИЯ DAILY E6 
Разнообразните пакети са разделени на три основни групи, за да може по-лесно да създадете модела, който ви е нужен.  
Може да определите колко добре да е оборудван вашият Daily : изберете богатия пакет Business или най-високия клас 
Business Premium. Допълнително може да изберете пакет, който съответства на вашата задача — Доставка на колети или 
Зареждане със стока. Възможно е още повече да персонализирате автомобила, като изберете и съчетаете предлаганите 
пакети според необходимите функции — например може да изберете пакети Теглене, Зима или Еко. Необходимо е само да 
изберете нужните пакети от трите групи и ще създадете вашия Daily , персонализиран точно според вашите изисквания.

ФУНКЦИОНАЛНИ 
ПАКЕТИ*

ЕКОЛОГИЧНИ

• EcoSwitch PRO
• Стоп-Старт
• Алтернатор 180 A
• Еко гуми
• Акумулаторна батерия 105 Ah
• Задно стъпало с датчик
• Ръкохватка за отваряне  
 на кабината от двете страни

СИГУРНОСТ

• Програмируем ограничител  
на скоростта на движение

• Въздушна възглавница за водача
• Зумер за движение на заден ход
• Задно стъпало с датчик
• Система против кражба 

и централно заключване с 
дистанционно управление

ПАКЕТИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

ДОСТАВКА НА КОЛЕТИ

• Резервно колело
• Плъзгащ се носач за резервното колело
• Задна врата, отваряща се на 270°
• Трета стоп-светлина и прожектор
• Задно стъпало с датчик
• Ръкохватка за отваряне на кабината  

от двете страни

ЗАРЕЖДАНЕ СЪС СТОКА

• Резервно колело
• Плъзгащ се носач за резервното колело
• Дървен под
• Странично покривало на пълната 

височина

DAILY E6 — НИВА НА ОБОРУДВАНЕ

DAILY E6

• Заден облицовъчен панел в кабината
• Обща седалка за пътниците (с кутия)
• Прозорци с електрозадвижване
• Техническо обслужване (ниво на маслото)
• Гуми 235/65 R16

DAILY E6 BUSINESS

• Заден облицовъчен панел в кабината
• Двойна седалка за пътници с 

триточкови предпазни колани
• Прозорци с електрозадвижване
• Техническо обслужване (ниво на маслото)
• Гуми 235/65 R16
• Система за регулиране на скоростта на 

движение
• Фарове за мъгла
• Климатик с ръчно управление

DAILY E6 BUSINESS PREMIUM

• Заден облицовъчен панел в кабината
• Двойна седалка за пътници с масичка
• Прозорци с електрозадвижване
• Техническо обслужване (ниво на маслото)
• Гуми 235/65 R16
• Система за регулиране на скоростта  

на движение
• Фарове за мъгла
• Автоматичен климатик
• Седалка за водача с окачване и 

регулируема опора за кръста
• Матричен клъстер
• Радио Bluetooth®

• Открити места за съхраняване на вещи 
и USB съединител за зареждане

• Органи за управление, разположени  
на кормилното колело

• Богато приборно табло със син цвят

КОМФОРТ

• Ръкохватка за отваряне на 
кабината от двете страни

• Двойна седалка за пътници  
с масичка

• Трети ключ с устройство за 
дистанционно управление

ЗИМА

• Отопляема седалка с окачване 
за водача с регулируема опора 
за кръста

• Отопление на предното стъкло
• Отоплител Webasto
• Отопление на тръбата за 

вентилация на картера

ТЕХНОЛОГИЧНИ

• Цифрово (DAB) радио  
+ DAILY BUSINESS UP™

• Органи за управление, 
разположени на кормилното 
колело

• Отопление и електрическо 
регулиране на огледалата

• Светодиодно осветление  
в товарното отделение

• Стойка за таблет

ТЕГЛЕНЕ

• Цифров тахограф
• Съединител с 13 извода
• Теглич

БЕЗОПАСНОСТ

• Въздушни възглавници за 
пътника и водача

• Зумер за движение на заден ход

* Функционалните пакети се предлагат както за Daily , така и за Daily HI-MATIC  и е възможно да варират според изискванията на всеки пазар.

DAILY HI-MATIC E6 — ВЕРСИИ

DAILY HI-MATIC E6  
URBAN (ГРАДСКИ)

Най-добрият избор за тези, които пътуват 
ежедневно в града, DAILY HI-MATIC  
URBAN гарантира максимална управляемост 
и комфорт благодарение на адаптивната 
стратегия за превключване на предавките, 
която избира между 20 алгоритъма за работа.

• Двойна седалка за пътници с масичка
• Система за регулиране на скоростта  

на движение
• Фарове за мъгла
• Климатик с ръчно управление
• Задно стъпало с датчик
• Радио Bluetooth®

• Открити места за съхраняване на вещи 
и USB съединител за зареждане

• Органи за управление, разположени  
на кормилното колело

• Ръкохватка за отваряне на кабината  
от двете страни

• Задна врата, отваряща се на 270°

DAILY HI-MATIC E6  
REGIONAL (РЕГИОНАЛЕН)

Нуждаещите се от максимална гъвкавост на 
автомобила ще открият, че DAILY HI-MATIC 

 REGIONAL е идеалният партньор, с 
отлична ефективност в режим ECO (ЕКО) 
и високи характеристики в режим POWER 
(МОЩНОСТ), доставящи максимално 
удоволствие по време на управление.

• Двойна седалка за пътници с масичка
• Система за регулиране на скоростта  

на движение
• Фарове за мъгла
• Автоматичен климатик
• Задно стъпало с датчик
• Цифрово (DAB) радио
• Открити места за съхраняване на вещи 

и USB съединител за зареждане
• Органи за управление, разположени  

на кормилното колело
• Седалка за водача с окачване  

и регулируема опора за кръста
• Задна врата, отваряща се на 270°

DAILY HI-MATIC E6  
INTERNATIONAL 
(МЕЖДУНАРОДЕН)

Пътуващите на дълги разстояния, които 
търсят удобен и надежден партньор, могат 
да изберат DAILY HI-MATIC  
INTERNATIONAL — автомобил с най-
добри експлоатационни характеристики и 
отличен комфорт по време на управление. 
Дългите ускоряващи предавки и турбинният 
преобразовател на въртящия момент 
гарантират отличен разход на гориво.

• Двойна седалка за пътници с масичка
• Система за регулиране на скоростта  

на движение
• Фарове за мъгла
• Автоматичен климатик
• Задно стъпало с датчик
• DAB радио + DAILY BUSINESS UP™

• Стойка за таблет
• Органи за управление, разположени  

на кормилното колело
• Седалка за водача с окачване и 

регулируема опора за кръста
• Въздушна възглавница за водача
• Система за предупреждаване при 

напускане на лентата за движение (LDWS)
• Отопление и електрическо регулиране 

на огледалата
• Отопление на предното стъкло

КОНФИГУРИРАЙТЕ НОВИЯ DAILY
Ако изберете висшия комфорт на управление на Daily HI-MATIC , може да създадете своя модел, като определите 
версията, която най-добре съответства на вашата задача: 
Daily HI-MATIC E6 URBAN (ГРАДСКИ), Daily HI-MATIC E6 REGIONAL (РЕГИОНАЛЕН) или Daily HI-MATIC E6 
INTERNATIONAL (МЕЖДУНАРОДЕН). Възможно е допълнително да персонализирате вашия Daily HI-MATIC ,  
като изберете и комбинирате необходимите функционални пакети.
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52434 - ECO GREEN52481 - BOREAL BLUE

50127 - ULM GREY

50124 - METALLIC RED 52205 - BRILLIANT GREY

52358 - STONE GREY

52490 - INSTINCT BLUE

50115 - MAGIRUS GREY

50051 - LIGHT BLUE

50135 - BUSINESS WHITE 

50126 - MARANELLO RED

50120 - PEGASO BLUE

50162 - PROFESSIONAL GREY

52170 - SUN YELLOW

50105 - POLAR WHITE

52028 - ADVENTURE ORANGE

52062 - BACK TO BLACK

52360 - ALL BLACK

ЦВЕТОВЕ
ИЗБЕРЕТЕ ЦВЕТА НА ВАШИЯ DAILY
Изборът е между стотици обикновени бои и бои металик*, което позволява цветът на автомобила да съответства на фирмения 
цвят, на другите автомобили във вашия парк или просто на личните ви предпочитания. По-долу са показани само малка част от 
множеството цветове, с които може да персонализирате своя Daily .

* Някои цветове се предлагат като опция срещу допълнително заплащане.

ОБИКНОВЕНИ БОИ

БОИ МЕТАЛИК

Всички предлагани принадлежности може да 
намерите в каталога на принадлежностите и 
онлайн на сайта

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

Изтеглете го безплатно от App Store 
и ще получите достъп до още снимки, 
информация и видеоклипове.

Запознайте се с всички предлагани 
принадлежности чрез безплатното 
приложение Iveco Accessories.

Калъфи за седалките и постелки

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПОДСИЛЕТЕ ПРЕЖИВЯВАНИЯТА СИ С DAILY E6
Персонализирайте своя Daily , като изберете някои от многобройните висококачествени принадлежности, 
предназначени да подобрят външния вид, комфорта, безопасността, технологичността и комуникациите на вашия автомобил.

АДАПТИРАНЕ КЪМ ЗАДАЧАТА
Осигурете най-добрата защита на товарното 
пространство на Daily  със специално проектираните 
облицовки и подови покрития, устойчиви на влага, 
химични вещества и надраскване. Изберете някой от 
разнообразните багажници, изработени от лек и 
устойчив на корозия алуминий, които се монтират 
много лесно. Допълнете багажника със стойка за туба, 
стойки за сигнални светлини и подова платформа, за да 
увеличите максимално гъвкавостта на автомобила.

ВЗЕМЕТЕ НА БОРДА ВИСОКИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Снабдете мобилната си работна станция с най-новите функции 
и технологии. Мултимедийната система Full Vision включва 
навигационна система и камера за заден обзор, като осигурява 
както пълна мултимедийна навигация, така и безопасно движение 
на заден ход. Спомагателната система Smart Driving включва 
GPS навигационна система и цифров видеорекордер с камера с 
висока разделителна способност, която записва случващото се 
при произшествие. Ако желаете непрекъсната възможност за 
комуникация, изберете опцията с 3G Wi-Fi маршрутизатор, 
който поддържа онлайн едновременно до 10 Wi-Fi устройства.

ВИНАГИ БЕЗОПАСНО
Изберете принадлежности, които подобряват безопасността 
на движение: система за следене на налягането в гумите, 
която ви помага винаги да поддържате нужното налягане 
за по-икономично движение, или датчици за паркиране, 
които улесняват маневрирането. Предната защита с 
европейски сертификат предпазва предната част на 
автомобила и подобрява активната и пасивна безопасност 
на автомобила и пешеходците. Обезопасете автомобила 
и товарното отделение със защитени от пробиване 
ключалки против кражба и имобилайзер за механична и 
електронна защита.

ПО-ПРИЯТНО ПЪТУВАНЕ
Изберете калъфи за седалките и постелки, които да са 
най-подходящи за вашата дейност. Разполагайте винаги 
с вкусна гореща напитка от кафемашината Lavazza. 
Фургонът Daily  предлага всичко необходимо, за да 
направите живота си на борда още по-удобен.

Облицовка на товарното отделение Багажник

Мултимедийна система Full Vision Спомагателна система Smart Driving

Система за следене на налягането в гумите Предна защита

Кафемашина Lavazza
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СИЛОВО ПРЕДАВАНЕ — 
ЕКСТРА

• Компоненти, които не са покрити 
от елемента Силово предаване, 
например Електрическа система, 
впръскване

УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИТЕ
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВСИЧКИ ПРЕДЛАГАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ 
УСЛУГИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ВАШИЯ БИЗНЕС

ИЗБЕРЕТЕ ПАКЕТ УСЛУГИ, КОЙТО ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ ПОТРЕБНОСТИ
Daily  помага бизнесът ви да не спира и през целия си дълъг живот е на вашите услуги. Знаем, че изискванията ви могат 
да се променят в зависимост от предмета на дейност и изпълняваните задачи.
Поради това IVECO предлага гъвкавите Елементи: избирате комбинация между планово техническо обслужване и 
удължена гаранция, която е най-подходяща за вашия бизнес. Имате възможност и още по-пълно да персонализирате 
избрания пакет с предлаганите елементи за допълнително покритие. 

 
ИЗНОСВАНЕ

• Съединител
• Спирачни накладки
• Спирачни дискове
• Спирачни барабани
• Спирачни накладки за барабанни 

спирачки

 

ТЕХНИЧЕСКО 
ОБСЛУЖВАНЕ

• Техническо обслужване
• Смазване
• Смяна на масла и течности в 

съответствие с ръководството за 
техническо обслужване и ремонт

 
СИЛОВО ПРЕДАВАНЕ

• Двигател
• Система за впръскване на гориво
• Предавателна кутия 
• Ремонти по карданния вал и 

мостовете

ДОГОВОРИ ЗА ПЛАНОВО  
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ
Информация относно изключването на 
определени елементи е приведена в 
договорната документация за вашия пазар.

Основните „елементи“ на офертата (Техническо обслужване, Силово предаване, Силово предаване — екстра, Износване) 
могат да се съчетават за получаване на договор, който най-добре съответства на изискванията на вашия бизнес. По-долу са 
изброени всички възможни комбинации:

ТЕХНИЧЕСКО 
ОБСЛУЖВАНЕ

СИЛОВО 
ПРЕДАВАНЕ

СИЛОВО 
ПРЕДАВАНЕ — 

ЕКСТРА
ИЗНОСВАНЕ

СИЛОВО 
ПРЕДАВАНЕ

СИЛОВО 
ПРЕДАВАНЕ — 

ЕКСТРА

ОРИГИНАЛНИТЕ ЧАСТИ IVECO ще поддържат 
надеждно и изгодно вашия Daily в движение през дългите 
години на експлоатация. Разнообразните оферти включват 
нови и възстановени резервни части, комплекти за 
обслужване и телематични решения. IVECO поддържа 
мрежа от 8 централни склада за резервни части и използва 
съвременни технологии, за да гарантира ежедневна и 
денонощна доставка в цяла Европа.

МАГАЗИН ЗА ПОЧИТАТЕЛИ НА IVECO
Имате възможност за избор на облекло за работа и за 
свободното време, канцеларски материали и други 
приспособления с емблемата на IVECO при своя дилър или в 
онлайн магазина на IVECO на адрес www.ivecostore.com. 

IVECO ASSISTANCE NON-STOP отговаря на телефона 
24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата, за да ви помогне да 
поддържате в движение вашия Daily и вашия бизнес.

IVECO NON-STOP е оригиналното приложение на IVECO за смартфон, чрез което може да се свържете 
с IVECO, ако автомобилът ви се повреди. Просто въведете информацията за своя автомобил (номер на 
рамата (VIN) и регистрационен номер) и с едно натискане на бутон ще може да изпращате заявка за помощ 
до клиентския център на IVECO. Ние незабавно ще откликнем на вашата заявка, ще задействаме най-близкия 
сервиз и ще проследим изпълнението на ремонта на автомобила. Чрез приложението може да получавате 
информация за напредъка на работата по автомобила.

IVECO е марка на CNH Industrial N.V., световен лидер в сектора на капиталовите стоки, който чрез своите предприятия проектира, произвежда и продава 
селскостопански и строителни машини, камиони, автомобили за търговски цели, автобуси и специални автомобили, както и широка гама силови предавания.  
Фирмата е също дистрибутор на високоефективни оригинални резервни части за изделията с всички търговски марки на CNH Industrial.

IVECO CAPITAL е собствена марка за финансови услуги 
на IVECO, която предлага всички видове финансиране, лизинг, 
наем и спомагателни услуги за автомобили, използвани с 
търговска цел — пакетът може да включва удължена гаранция, 
техническо обслужване и ремонт, както и различни застраховки.
Всички финансови пакети могат да се пригаждат към 
потребностите на клиентите и се отнасят до всички видове 
автомобили (нови или употребявани) и техните конверсии.
IVECO CAPITAL предоставя на клиентите професионални 
консултации за избиране на финансовия продукт, който най-
добре съответства на финансовите и фискални изисквания на 
техния бизнес. 
За допълнителна информация се обръщайте към местния 
дилър на IVECO.



IVECO SPA    VIA PUGLIA, 35    10156 TURIN - ITALY    WWW.IVECO.BG
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