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NEZAPOMEŇTE NA SERVIS 
VAŠEHO AUTA PO ZIMĚ

Zima skončila. Po zimních náročných povětrnostních podmínkách potřebuje 
vozidlo technickou prověrku. Přezutím pneumatik to nekončí, 

servis vozidla po zimě by měl obsahovat několik důležitých kroků. 

Stejně pečlivá příprava na zimu by měla být i po ní.
Tak jako si dáváte záležet na kontrole stavu vozidla před přicházející zimou, 
neméně velkou důležitost byste měli věnovat jeho přípravě na letní sezónu. 

Jen si představte, s čím vším musí v zimních podmínkách auto bojovat a jak ho sníh 
a nánosy soli dokážou otestovat. Které jsou nejdůležitější části údržby po zimě?

V tomto vydání časopisu IVECO & Vy naleznete užitečné tipy na údržbu 
včetně údržbových sad a speciální nabídky služeb. Zjistíte, jak získat díly originální

jakosti s plnou zárukou za mnohem nižší cenu.

IVECO KUPUJE
ČESKÉHO DEALERA
KOMERSIA AUTO 



ŘEMENY A BRZDY

Díly podléhají velkému opotřebení při provozu během zimy. Proto, aby vaše vozidlo fungovalo 
bez problémů, je nutná jarní prohlídka vozidla. Nejenže snížíte riziko nebezpečí na poškozených 
cestách po zimě, ale  ušetříte i na údržbě a kontrole. Servisy nabízejí v rámci kontroly po zimě 
různé balíčky úkonů, ale minimálně tyto si zkontrolujte: 

Vždy třeba zkontrolovat funkčnost brzdové 
soustavy. Brzdová zkušebna v autorizovaném 
servisu vám změří účinnost brzd na vašem 
vozidle. Pokud si při brzdění všimnete 
neobvyklého chování, jako např. vibrace nebo 
nárazy, zvuky škrábání, výchylka vozidla nebo 
odpor pedálu, potom je určitě na čase 
zkontrolovat brzdový systém. Kotouč nebo 
destičky mohou být opotřebované nebo můžete 
mít problém s brzdovou kapalinou. IVECO vám 
pomůže snížit rizika a současně náklady svými 
vysoce kvalitními kompletními sadami kotoučů, 
destiček a senzorů opotřebení, jakož i sadami 
destiček (destičky a senzory opotřebení). 

POSLOUCHEJTE VAŠE BRZDY NENECHTE, ABY VÁM ŘEMEN 
VYPOVĚDĚL SLUŽBU 

• Brzdy   • Motor   • Karoserie   • Žárovky   • Stěrače   • Podvozek a nápravy   • Klimatizace

VÝHODNÁ SADA
BRZDOVÝCH DESTIČEK

UŠETŘÍTE ČAS V SERVISU
Vše, co potřebujete pro vozidlo,
je v jedné krabici.

VÝHODNÁ CENA
Zakoupením kompletní sady ušetříte oproti
bežné ceně samostatných součástek.

 VYPLATÍ SE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ 
DÍLY IVECO ZARUČÍ:

BEZPEČNOST
Kratší brzdné vzdálenosti
POHODLÍ
Nižší hluk a vibrace 
JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
Kompatibilita dílů, 
včetně veškerého příslušenství

SPOLEHLIVĚ A BEZPEČNĚ 
PŘIPRAVÍME VAŠE 
IVECO PO ZIMĚ
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Prasknutí řemene představuje vysoké riziko 
poškození motoru, která mohou vést 
k vysokým nákladům. IVECO nabízí pro 
všechny kategorie nákladních vozidel 
celou řadu sad řemenů. 
Každá sada je dodávána 
s kompletní sadou 
součástek, včetně 
napínáku řemenu, 
řemenic, 
svorníků 
a šroubů.



KONTROLA SOUČÁSTÍ MOTORU JE NEZBYTNÁ, PŘEDEJDETE TAK 
PŘÍPADNÝM KOMPLIKACÍM V PROVOZU NEBO NEOČEKÁVANÉ 
PORUŠE, KTERÁ BY VÁS MOHLA VYJÍT DRAHO.

OLEJ, VZDUCH A PALIVOVÉ FILTRY

VĚNUJTE VAŠEMU MOTORU 
NÁLEŽITOU PÉČI

VÁŠ VZDUCHOVÝ FILTR JE PLÍCEMI VAŠEHO MOTORU!

Dnešní výkonné vznětové motory vyžadují 
zvláštní pozornost. Nespokojte se s ničím 
j iným než s olejem špičkové kval ity 
a vysokovýkonnými filtry s dlouhou životností, 
abyste  dlouhodobě získali z vašeho motoru 
to nejlepší. Originální olejové filtry IVECO 
jsou vyrobeny z vícevrstvého materiálu 
pro zachycení prachu a zbytkových částic 
různé velikosti a jsou pětkrát účinnější 
než standardní filtry.

Pokud je vzduchový filtr nasycený, významně snižuje proud vzduchu, který negativně ovlivňuje výkon 
motoru a zvyšuje spotřebu paliva. Je proto důležité pravidelně vyměňovat filtr. Originální vzduchové 
filtry IVECO jsou vyrobeny z nejúčinnějších materiálů a perfektně zapadají do originálního pouzdra, 
čímž poskytují bezproblémovou montáž a dokonalé utěsnění. Ve výsledku těžíte z maximálního 
točivého momentu a minimální spotřeby paliva.

Existuje tolik nebezpečí, která mají za následek 
ucpání nebo korozi čerpadla a vstřikovačů, 
včetně vody a sazí, jakož i minerálních 
a organických částic. Doporučuje se, abyste 
vyměnili palivový filtr jednou za rok. Iveco 
používá materiály, které odolají extrémním 
teplotám, vibracím a tlaku. Vysokovýkonné 
filtry jsou vyrobeny tak, aby vydržely.

DOSTÁVAJÍ SE DO 
PALIVA NEČISTOTY?

■  RYCHLÁ ÚDRŽBA
■  ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
■  PROFESIONÁLNÍ SERVIS

Originální olejové filtry
5x účinnější 

Originální palivové filtry
Optimalizované pro váš motor

SERVISNÍ PROGRAM ZAMĚŘENÝ 
NA ÚDRŽBU PRO MOTORY. 
JEDINEČNÁ CENA VČETNĚ PRÁCE A OLEJE. 

5MOTOR

JE ČAS NA VÝMĚNU? 
Doporučené intervaly výměny 
se liší podle modelu vozu.

Daily
80 000 km

Eurocargo
Každý rok

Stralis
150 000 km

Trakker
Každý rok

Životnost při normálním
provozním používání.
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Karosérie

Klimatizace Podvozek a nápravy

Během letní sezóny je používána velmi často, 
proto je nutná výměna filtrů a její kompletní 
vyčištění, nejlépe v autorizovaném servisu. 
Znečištěná klimatizace totiž velmi negativně 
působí na vaše zdraví.

Sníh a náledí intenzivně zatěžují nápravu vozidla. 
Nechte si změřit geometrii, abyste předešli 
zhoršení kvality jízdních vlastností vozu. 
Nezapomeňte zkontrolovat i ochrannou vrstvu, 
která je narušována nánosy soli.

PROJASNĚTE SVOU CESTU

Znečištěné světlomety snižují viditelnost 
a oslňují provoz v protisměru. Takže se 
ujistěte, že je pravidelně čistíte. A pokud 
hledáte dlouhotrvající žárovky, abyste se 
vyhnuli neustálému vyměňování, zvažte sady 
s originálními žárovkami IVECO. Žárovky 12 
a 24 V, které jsou vyrobeny s nerozbitným 
plastovým krytem, poskytují vynikající výkon 
a bezpečnost a vydrží více než dvakrát tak 
dlouho jako standardní žárovky. 

Stěrače

Mrazy a sůl poškozují gumičky 
stěračů, které pak způsobují 
šmouhy na skle. Po zimě 
je nejlepší stěrače 
vyměnit za nové. 

HLADKÁ JÍZDA VPŘED
Pro maximální pohodlí a ovládání pravidelně 
kontrolujte systém pérování a vždy zvolte 
originální díly. Originální závěsy a tlumiče 
nárazů IVECO poskytují větší pohodlí, stabilitu 
a ovládání i za obtížných podmínek. 

CHRÁNÍ VÁS I PŘED SLUNCEM 
Na obzoru jsou jasné sluneční dny. 
Technologie čelních skel IVECO blokuje 
až 95 % škodlivých UV paprsků.

BUĎTE CHRÁNĚNI TÍM NEJLEPŠÍM 

Ošetření případných poškození ochranné vrstvy proti korozi. V zimě je na cestě množství kamenů 
z posypů, které mohou způsobit poškození laku. Iveco karosářské díly jsou perfektně přizpůsobeny 
vašemu vozidlu, což umožňuje rychlou a snadnou montáž a zároveň s nimi dosáhnete nejvyšší úrovně 
spolehlivosti a výkonu. 

Nárazníky jsou při kolizi v nízké rychlosti nezbytné pro ochranu dalších dílů. Originální nárazníky 
IVECO zajišťují perfektní geometrii a jsou opatřeny vysoce kvalitními polymery, které dodávají 
nekompromisní pevnost, lehkost a flexibilitu.
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VÝFUK, ELEKTRICKÝ SYSTÉM A PŘÍSLUŠENSTVÍ

MYSLETE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZKONTROLOVALI JSTE 
ELEKTRICKOU INSTALACI?

VÝBAVA PRO OBSLUHU

Vybrali jste si systém SCR pro snížení emisí skleníkových plynů a snížení spotřeby paliva 
bez poklesu výkonu. K zajištění správné funkce systému SCR je třeba ho plnit kvalitním 
roztokem AdBlue, který splňuje normy ISO 22241. Řádná údržba systému SCR vám dále 
umožní zlepšit jeho trvanlivost a šetří peníze.

Elektrické komponenty jsou nezbytné pro všechny funkce vozidla. 
Konektory, senzory, spínače a tlačítka přenášejí signály a informace, 
které řídí povelové jednotky, a hrají klíčovou roli při zajištění, 
aby vozidlo správně jelo. Pouze originální elektrické komponenty 
IVECO mohou zaručit nejvyšší úroveň výkonu vozidla a bezpečnosti 
řidiče ve všech situacích.

KRYTY NÁDRŽÍ
IVECO nabízí kryty palivových nádrží, jakož i kryty nádrží UREA. 
Všechny kryty jsou plně kompatibilní s předpisy EU 
a dodávají se s klíčem.

Využijte řadu vysoce technicky vyspělých čisticích 
prostředků pro čištění celého vozidla:
    ■  zářivě čisté sklo, aby okna měla dokonalý lesk
    ■  dokonalý interiér pro uklizení palubní desky, volantu a rohoží
    ■  čistý vzduch pro svěží, dezinfikovaný interiér
    ■  lesklá karoserie s bezvadnou ochranou

DOPORUČENÍ K

®DOPORUČENÍ K AdBlue

  ■ Pravidelně vypouštějte a doplňujte olej IVECO Urania, aby se zlepšilo šetření paliva
    ■  Alespoň jednou za rok nechte v autorizovaném servisu IVECO zkontrolovat systém SCR 

®
    ■  Skladujte AdBlue  v chladném, suchém a dobře 
       větraném prostoru, mimo dosah přímých slunečních paprsků
    ■  Vyvarujte se křížové kontaminace do nádrže motorové nafty



VÝMĚNNÝ SYSTÉM

NĚKOLIK SLOV OD NAŠICH ODBORNÍKŮ

Gaelle Morin 
Reman Communication 
a Marketing Animation Manager EMEA

Do jaké míry se tím vším zlepší vztah 
obchodník - zákazník?

Obchodník musí provést opravu, ale není snadné 
poskytnout adekvátní cenovou nabídku, 
protože nemůže přesně odhadnout škodu. 
Poté, co vše na servisu rozeberou, zavolají zákazníkovi 
zpět a řeknou mu, že se cena 
zdvojnásobila. Nabídnutím 
produktu Reman je však 
od začátku zaručena plná 
transparentnost.

Vše, co dodáváme, musí zachovávat stejně přísné normy 
kvality jako u originálních dílů. Produkty Reman nejsou 
výjimkou. Naši inženýři se řídí přísným souborem specifikací 
pro nové díly, které aplikují na díly Reman. Jsou si plně 
vědomi očekávání.

Všechny produkty Reman mají stejné krytí zárukou 
jako nové díly kromě motorů, které mají 2 roky*. 
Pokud je montáž 
provedena v autorizované síti, 
vztahuje se na ni stejná záruka.

* Omezeno na 200 000 km ve 2. roce záruky.

Rémy Chevallier
vedoucí Engineering EMEA

Vezmeme-li například motor, je na něm vždy několik 
poškozených dílů. Pokud nedokážeme jednoznačně 
identifikovat, které díly jsou poškozeny, je lepší v rámci 
Reman vyměnit celý motor, cena je pevná a pracovní 
doba mechanika je předem stanovena.

Nejen to. Na vrcholu úspory nákladů je rovněž míra 
spolehlivosti. Když vyměníte celek, je významně menší 
riziko poruchy než opravením 
jednotlivých komponent. 
Je to jako dostat nový díl.

Podrobně monitorujeme všechny certifikované 
partnery a zajišťujeme, aby objednávali díly pouze 
od původních dodavatelů. Nedovolujeme, aby kupovali 
levnější díly ze zemí s nízkými náklady, aby ušetřili peníze. 
Když provádíme audit, 
kontrolujeme jejich sklad 
a věnujeme velkou 
pozornost všem 
produktům, které používají.

od začátku je
zaručena plná 

transparentnost

stejné krytí
zárukou

jako nové díly

věnujeme velkou 
pozornost všem produktům,

které používají

je to jako
dostat nový díl

Proč kupovat Reman místo opravy 
poškozených dílů?

Takže je to výhoda pro úsporu nákladů?

Jaké jsou certifikační kritéria pro partnery Reman?

S jakým druhem záruky se dodávají produkty Reman?

Ale jak zákazníci vědí, že dostanou stejnou úroveň kvality?

CO ZNAMENÁ REMAN?
A CO JEJ DĚLÁ TAK JEDINEČNÝM? 10

IVECO se pustilo do nového vzrušujícího dobrodružství: 
nabízí zákazníkům důkladně repasované produkty, 
které dosáhnou kvality jako nové, ale za zlomek nákladů. 
Pojďte se podívat, jak se vše odehrává.

KOLIK PRODUKTŮ 
REMAN MŮŽEME 
OČEKÁVAT?

IVECO již nabízí znovu 
vyrobené verze většiny 
svých dílů. A cílem je 
pokrýt 90 % portfolia 
do konce roku 2017.
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Dne 4. dubna došlo k podpisu smlouvy, na základě 
které společnost Iveco SpA kupuje dealera 
KOMERSIA AUTO s.r.o.

Touto obchodní transakcí Iveco SpA  deklaruje svůj zájem     
o posílení pozice značky v České republice v oblasti prodeje 
užitkových a nákladních vozidel a zajištění servisu                  
a náhradních dílů. 

Iveco je již dnes díky závodu na výrobu autobusů ve Vysokém 
Mýtě největším domácím výrobcem autobusů v ČR               
a významným domácím zaměstnavatelem a exportérem. Díky 
tomu je pro IVECO Česká republika jedním z prioritních trhů. 
Proto bylo rozhodnuto převzít spol. KOMERSIA AUTO 
s.r.o., která patří již téměř 25 let k největším dodavatelům 
nákladních vozidel značky Iveco na českém trhu. Společnost 
bude nabízet své prodejní a servisní služby v Loděnici             
u Berouna, Nýřanech a prostřednictvím nezávislého 
subdealera i v Chebu s cílem nabídnout maximální pokrytí 
služeb v regionu sahajícím od Plzně až po Prahu, což 
představuje jednu z nejdynamičtějších oblastí ČR. 

V současné době celá skupina zaměstnává cca 120 
vyškolených a kvalifikovaných pracovníků s ročním obratem 
800 milionů Kč. Do dnešního dne skupina dovezla a prodala 
více jak 6.000 nových a ojetých vozů IVECO.

„Se změnou vlastníka dojde k personálnímu posílení na dealerství  
s cílem nabídnout rozšíření  rozsahu a kvality poskytovaných služeb 
zákazníkům na všech úrovních počínaje prodejem vozidla přes 
finanční a servisní služby a v neposlední řadě i rozšíření prodejů 
ojetých vozidel. V plánu je rovněž úprava prostor a zařazení servisu 
do skupiny Iveco servisů označených Truck Stations, které nabízejí 
svým klientům nadstandardní služby.
Chceme, aby toto dealerství bylo po všech stránkách vlajkovou lodí 
Iveco v České republice.“ říká Aleš Konrád, Business Manager 
pro Českou a Slovenskou republiku. 

IVECO

IVECO je jednou ze značek CNH Industrial N. V., přední 
světové firmy v oblasti Capital Goods kótované na americké 
burze New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) a na italské 
burze (MI: CNHI). Společnost IVECO vyrábí a prodává široký 
sortiment lehkých, středně těžkých a těžkých nákladních       
a užitkových vozidel a terénních nákladních automobilů. 

Široká nabídka produktů této značky zahrnuje model Daily, 
vůz hmotnostního segmentu 3 - 7,2 tuny, řadu Eurocargo       
v segmentu 6 - 19 tun a řady Trakker (určenou pro náročné 
terénní podmínky) a Stralis, obě pro náklady nad 16 tun. 
Značka IVECO Astra navíc vyrábí terénní nákladní vozy, vozy 
s vyklápěcí korbou a kloubovým přívěsem a další speciální 
vozidla.

IVECO zaměstnává celosvětově téměř 21 000 pracovníků. 
Své výrobní závody má v 7 zemích Evropy, Asie, Afriky, 
Oceánie a Latinské Ameriky, odkud vyjíždějí vozidla              
s nejnovějšími technologiemi. Všude na světě, kde jsou          
v provozu vozidla IVECO, zaručuje technickou asistenci 4 200 
prodejních a servisních středisek nacházejících se ve více než 
160 zemích. 

Iveco SpA kupuje českého dealera nákladních vozů KOMERSIA AUTO s.r.o.. Transakci už schválil Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

IVECO KUPUJE
ČESKÉHO DEALERA
KOMERSIA AUTO 

David Kříž 
Legal Manager Central
and Eastern Europe
CNH Industrial

Aleš Konrád
Business Manager Czech
and Slovak Republic 
CNH Industrial

Miroslav Moucha
KOMERSIA AUTO s.r.o.

Oldřich Mesároš
KOMERSIA AUTO s.r.o.

Richard Brandejs
KOMERSIA AUTO s.r.o.
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CHCETE-LI ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ,
KONTAKTUJTE PROSÍM:

Klára Rylichová, manažerka marketingu Iveco pro ČR a SR  
Telefon: 739 585 024
E-mail: klara.rylichova@external.cnhind.com

           www.iveco.cz
           www.cnhindustrial.com
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