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PARTS & SERVICE 
WINTERCAMPAGNE

ALTERNATIEVE IVECO ONDERDELENGAMMA’S

VEILIG EN EFFICIËNT MET  
NEXPRO by IVECO 
Het nieuw gelanceerde Nexpro - een 100% IVECO tweede onderdelen  lijn - 
biedt u filters, remmen en accu’s voor uw voertuig ouder dan 6 jaar tegen 
concurrerende prijzen, maar met de exclusieve service van uw IVECO dealer.

REMAN: UW KOSTENBESPARENDE  
EN ECOLOGISCHE KEUZE
IVECO biedt ruilproducten aan die gereviseerd en getest zijn volgens 
de specificaties van originele onderdelen, maar tegen een lagere prijs.  
Daarbovenop geniet u ook van een garantieperiode van 2 jaar voor Reman 
motoren en versnellingsbakken! 

AANGEBODEN DOOR UW DEALER

WINTERPROMOTIES

WEES KLAAR VOOR DE WINTER
DANKZIJ DE IVECO CHECK-UP

TOT EN MET 31 JANUARI 2019



Uw prestaties vergroten en het risico verkleinen.
Een accu is essentieel voor uw voertuig! Een goed 
onderhoud is daarom fundamenteel bij het begin van elke 
winter om uitstekende prestaties te blijven garanderen.

Profiteer nu bij het vervangen van uw accu van 
extra korting op uw originele IVECO of Nexpro 
by IVECO accu. 

Start de winter met uw voertuig in topconditie.
Kiezen om uw voertuig te laten onderhouden door uw IVECO dealer en gebruik te 
maken van originele IVECO onderdelen is kiezen voor een minimale stilstand en een 
maximale veiligheid.

SERVICE PROMOTIE

UW 
GESCHENK

PRODUCTPROMOTIE

WINTERWIELENKITS 
AAN UITZONDERLIJKE PRIJZEN

(1)

BESCHIKBAAR VOOR UW DAILY BIJ UW IVECO DEALER

(1)Aanbieding geldig tot en met 31/01/2019 of zolang de voorraad strekt; prijzen exclusief BTW en montage op voertuig. 
(2)Aanbieding geldig van 01/11/2018 tot en met 31/01/2019 bij de deelnemende IVECO dealer; bij aankoop en montage van een originele IVECO of Nexpro by IVECO accu. 

Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen betreffende accu’s. 

(3)Aanbieding geldig van 01/11/2018 tot en met 31/01/2019 bij de deelnemende IVECO dealer; prijs exclusief BTW. Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen betreffende ruitenwissers.
(4) Aanbieding geldig van 01/11/2018 tot en met 31/01/2019 bij de deelnemende IVECO dealer; bij aankoop en montage van een originele IVECO of Nexpro by IVECO accu of bij het laten uitvoeren van de IVECO 

winter check-up aan € 25 exclusief BTW. U ontvangt 1 geschenk per voertuig; zolang de voorraad strekt. Foto niet contractueel gebonden. JBL is geen sponsor van of deelnemend partner aan deze aanbieding.

20% KORTING  
OP UW IVECO ACCU(2)

WINTER CHECK-UP  
MET GRATIS RUITENWISSERS(3)

Laat uw DAILY, EUROCARGO of STRALIS 
nakijken bij uw IVECO dealer voor € 25  
en ontvang GRATIS ruitenwissers.

6 stalen velgen met 6 winterbanden
Continental VanContact Winter
€ 1.049

35C–40C

4 stalen velgen met 4 winterbanden
Continental VanContact Winter
€ 899

33S–35S

4 stalen velgen met 4 winterbanden
Continental VanContact Winter
€ 899

29L–35S

6 stalen velgen met 6 winterbanden
Continental VancoWinter 2
€ 1.119

45C–50C

6 stalen velgen met 6 winterbanden
Continental VanContact Winter
€ 1.609

70C–72C

CONTROLE VLOEISTOFFEN

CONTROLE BANDEN

CONTROLE REMMEN
+ GRATIS RUITENWISSERS!

€ 25(3)

20%
KORTING(2)

WAAROM CONTINENTAL?
• Aanzienlijk kortere remweg
• Superieure tractie op sneeuw

• Betere wegligging op sneeuw
• Betere prestaties onder 7°C Ga langs bij uw IVECO 

dealer, maak gebruik van 
deze product- of service 

promotie en ontvang 
een gratis JBL GO 2 
Bluetooth speaker(4)


