
IVECO Daily 35S16V 16 m3

Barva vozidla: bı'lá
Rozměry: rozvor 4100 mm
Objem nákl. prostoru: 16 m3
Pneumatiky: PNEU 225/65 R16
Stálý převod: převod nápravy 3,615
Celková hmotnost: 3500 kg
Pohotovostní hmotnost: 2342 kg
Max. zatížení náprav: 1900 - 2240 kg

Rozměry vozidla :
- délka B: 7.228 mm délka ložné plochy: 4.680 mm
- Šířka E: 2.010 mm
- výška K: 2.580 mm
- rozvor A: 4.100 mm
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Víceúčelová dodávka Daily pro silniční dopravu s leg. celk. hmotností 3,5 t. Rám Z přímých "C"
podélníků s příčníky kruhového průřezu. Kotoučové brzdy na obou nápravách. Hnaná zadní náprava,
jednoduchý převod. Vpředu příčné pero, vzadu parabolické pružiny.

ESP9 (ASR,HBA,H1H,LAC,TSM,HRB) Držák náhradního kola pod rámem vozidla
Filtr pevných částic (DPF) Zadní stabilizátor
Vyhřívání palivového filtru Objem palivové nádrže 70 l
Alternátor Smart 150 A (12V) Omezovač rychlosti 160 km/h

Motor: IVECO (FPT) F’lA 160 HP EURO 6

Přeplňovaný vznětový řadový čtyřválec. Vysokotlaké přímé vstřikování Common Railłr Z.rozvod DOHC
16V. 2,287 cm3. Proměnné turbo VGT. Úprava emisí LP-EGR, CC-OxiCat-DPF. Blow by. Variab. pumpa
řízení. EI. ovládané chlazení. Teleservis.



Zdvihový Objem 2287 ccm.
Max. výkon 115 kW (160 hp)/3500 ot./min.
Max. kroutící moment 350 Nm/1500 ot./min.

Převodovka a spojka: Manuální 60D

Plně mechanicky Synchronizovaná řazená 6tí stupňová dvouhřídelová převodovka S řazením
bowdeny. Suchá jednokotoučová spojka s talířovou pružinou a automatickým vymezováním vůle a
hydraulickým ovládáním. Převodové poměry: 5,00-2,635-1,503-1,00-0,812-0,685/ R4,189

Nápravy a pérování:

Přední náprava 5817 QuadLeaf
Řídící nepoháněná náprava, kola nezávisle zavěšena na dvojici trojúhelníkových příčných ramen,
pérování a Stabilizace příčným perem, tlumiče.

Zadní náprava 450210
Hnací tuhá náprava s bezúdržbovým uložením jednomontáže kol v hmotnostně optimalizovaném tělese.
Jednoduchý hypoidní převod. Zavěšení listovými pružinami, tlumiče, stabilizátor.

Brzdy:
Hydraulicky s posilovačem ovládané provozní brzdy kotoučové na všech nápravách s vnitřním chlazením a
plovoucími třmeny se systémem regulace. Elektricky ovládané hydraulické ventily kol. Zahrnuje funkce ABS,
ASR, Hill holder, brzdový asistent HBA, adaptaci na polohu zátěže LAC, ESP S řízením stability soupravy
a příčné stability vozidla. Parkovací brzda působící mechanicky na bubnovou parkovací brzdu zadních kol.

Kabina:

Víceúčelová kapotová prodloužená kabina pro distribuční účely. Řazení na palubní desce.

Textilní nastavitelné Sedadlo řidiče 3st. Zadní dvoukřídlé dveře, š. 1530 mm
Integrované opěrky hlavy Posuvné dveře na pravé straně, š. 1260 mm
Denní světla s optimální životností žárovek Krátká ramena zrcátek
Dálkově ovládaná vyhřívaná vnější zrcátka Konektor pro nástavbáře 20 & 12 PIN
Elektrické stahování oken . Determální Zabarvené čelní sklo
2-mí5tná sedačka spolujezdce Imobiliser
Příprava na rádio Posilovač řízení
Centrální zamykánís dálkovým ovládáním

Nadstandardnívýbava zahrnutá v ceně vozidla
76104 Integrovaná klimatizace manuální ovládání
7196 Kompresor klimatizace 170cc
06627 Odpružená sedačka řidiče S bederní a loketní opěrkou
06555 Mlhovky



02463 Tempomat
04495 Airbag řidiče
08628 Horní odkládací police nad Čelním Sklem
08742 Parkovací Senzory vzadu



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ıvEco PRO VOZIDLA PRODANÄ v čESKÉ REPUBLICE.

1 Záruka

1.1 Prodejce ručí Za to, že prodaná vozidla jsou bez poruch a vad po dobu uvedenou dále ode
dne registrace motorového vozidla a ve shodě Se Smluvními podmínkami stanovenými v této
Záruční knížce.

1.2 Záruka se vztahuje na bezplatnou dodávku a Výměnu dílů uznaných jako neopravitelné
v důsledku prokazatelně vady materiálu, při použití pouze Originálních náhradních dílů Iveco,
nebo případně na opravu dílů uznaných jako nezpůsobilé, avšak opakovaně použitelné.
Materiály a práce se poskytnou bezplatně.

1.3 Präce bude provedena podle Záruky pouze pro posouzení poruchy prodejcem nebo jedním
z prodejních nebo servisních středisek výrobce.

1.4 Pro provedení práce na základě Záruky je k dispozici celá servisní sít' výrobce, jak je určeno
vpředkládané záruční knížce Za předpokladu, že požadavek na podporu podle záruky je
podán společně S přiloženým Záručním listem.

1.5 Odběratel a/nebo uživatel nemají právo požadovat platbu za poškození, použití náhradního
vozidla nebo prodloužení Záruční doby jako následek zpoždění při provádění práce podle
Záruky.

1.6 Odběratel nebo uživatel nemají právo požadovat zrušení kupní smlouvy nebo platbu za
poškozeníjako následek podpory nebo práce požadované podle Záruky.

2 Smluvní podmínky

2.1 Shoda Se servisním plánem výrobce je důležitá pro správné použití vozidla a jako taková je
také předpokladem pro využití výhod podpory podle záruky. Správnou údržbu je třeba
prokázat příslušným datem servisu a razítkem v Záruční knížce.

2.2 Požadavek na podporu podle Záruky Se musí uplatnit u prodejce nebo v Servisní Síti výrobce.

2.3 Záruční list (nebo jiný podobný dokument) musí Zůstat vždy u vozidla a je třeba jej bezpečně
uschovat společně Se všemi ostatními dokumenty potřebnými pro předávání. Předtím, než
může být Záruka uznána servisní Sítívýrobce, musí být předložen Záruční list.

3 Uplynutí Záruky

3.1 Záruka uplyne po dosaženíjednoho Z limitů Stanovených v této záruční knížce, podle toho, co
nastane dříve, tzn. po dané době nebo po ujetí dané vzdálenosti.

3.2 Záruka zanikne a bude neplatná, pokud Se vozidlo nepoužívá s řádnou péčí.

3.3 Záruka zanikne a bude neplatná také v dále uvedených případech:
o Neplnění plánované údržby předepsané výrobcem.



4.1

4.2

Použití paliv, maziv, olejů nebo kapalinjiných než těch, kteréjsou předepsány výrobcem
Poškození nebo úpravy součástí, montážních celků nebo softwaru původně dodaných
výrobcem, včetně, ne však pouze, dále uvedených elektronických řídících jednotek,
tachometrů, digitálních tachografů, omezovačů rychlosti, řadících ústrojíatd.
Přetěžování a nakládání vozidla nad limity stanovené výrobcem a dovolené Zákonem.
Používání vozidel při závodech, soutěžích, ukázkách Zručnosti a při podobných činnostech.
Použití vozidla pro jízdu v kamenolomech, na staveništích nebo na nezpevněných cestách,
které nejsou určeny pro běžnou dopravu, výjimkou pro tento případ jsou vozidla
s náhonem na všechna kola a vozidla řady TRAKKER.
Úpravy vozidla výrobcem nevyžádané, jím výslovně neschválené, nebo výslovně zakázané.

Limity

Záruka, jakji uznává servisní síť výrobce, je výslovně omezena na originální díly zabudované
výrobcem.

Na montážní prvky a vybavení dodávané výrobci karoserie /výrobnami vozidel/ třetími
stranami Se vztahuje jakákoliv Záruka, kterou nabízí určitý dodavatel nebo jeho organizace,
v souladu S právem a uzavřenou kupní smlouvou.

Vyloučení záruky

„Jednoletá záruka“ a „dvouletá záruka" se nevztahuje na tyto položky:

Netěsnosti vzduchu, oleje, vody a ostatních kapalin
Spotřební materiál (olej, palivo, pneumatiky atd.)
Činnosti při údržbě a mazání, včetně plánovaného servisu stanoveného vprovozních
pokynech pro každý model.
Práce vyžadovaná normálním opotřebením a vyvolaná používáním vozidla.
Práce požadovaná následkem nehod nebo vandalizmu, opotřebení a/nebo poškrábání
karoserie a jiné Stím spojené poškození a jako následek extrémních povětrnostních
podmínek.
Práce požadovaná následkem nedodržení pokynů výrobce pro provoz nebo jízdu s vozidlem.
Práce požadovaná následkem poškození, které bylo způsobeno montáží dílů neschválených
společností Iveco.
Práce požadovaná k obnově původního stavu vozidla tak, jak bylo dodáno výrobcem
Práce požadovaná kopravě nebo odstranění úprav, poškození nebo Změn součástí a
montážních prvků po úpravách nebo poškození součástmi, montážními prvky nebo
softwarem původně dodaných výrobcem, včetně, ne však pouze, dále uvedených
elektronických řídících jednotek, tachometrů, digitálních tachografů, omezovačů rychlosti,
řadících ústrojí atd.
Práce běžně prováděná podle záručních podmínek, avšak vyloučená podlejedné z podmínek
vyloučení.

Záruka na vozidlo DAILY



6.1 Jednoletá záruka: je garantována bezchybnost a bezporuchovost celého vozidla, bez
omezení ujetých kilometrů, sjedinou výjimkou vyloučení uvedených vodstavci „Vyloučení
záruky".

6.2 Dvouletá záruka: je garantována bezchybnost a bezporuchovost celého vozidla, bez omezení
ujetých kilometrů, sjedinou výjimkou vyloučení uvedených v odstavci „Vyloučení záruky" a také
s vyloučením těchto Součástí:

akumulátory - Spojka - brzdové kotouče - brzdové destičky - lišty Stěrače předního skla -
ostřikovač zadního skla - pojistky - žárovky - hlavní světlomety - stěrače - okna - filtry - brzdové
bubny - čelisti brzd -těsnění brzdového válce — bezpečnostní pásy - pneumatiky -
tlumiče nárazů.
Podobně jsou ze záruky vyjmuty tyto činnosti: údržba - registrace vozidla - nastavení- kalibrace -
lakování- odvzdušňování brzdy - mazání listové pružiny - výměna filtrů a zátek - sbíhavost kol -
vyvažování kola - Seřízení světlometů - doplňování klimatizační soustavy.




