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AKČNÍ NABÍDKA 
IVECO DAILY MY 2022 
Manuální převodovka 

  

 
 

Typ:                                                                                                                         35S16V 

Rozvor:                                              [mm] 4 100 mm 

Barva: bílá 

zadní náprava: Jednomontáž 

Celková hmotnost:                                           [kg] 3 500    

Užitečná hmotnost:                                          [kg]  1 050  

Objem motoru:                                              [ccm] 2 287 EURO  

Výkon motoru:                                          [kW/HP] 115 / 156 

Rozměry ložné plochy                                   [mm] 4680x1800x1900 
Uvedené hmotnosti a rozměry se mohou lišit v závislosti na konstrukci a výbavě jednotlivých modelů. 

 
Standardní výbava:  

 
ESP9 (zahrnuje ABS, ASR, MSR, HBA, HiH, LAC, TSM, HRB, HFC), Omezovač rychlosti pro N1 (160 km/h), 
Alternátor smart 150 A (12V), Přepážka za řidičem bez okna, PNEU 225/65 R16 silniční – letní, Ocelová 
přední příčná listová pružina, Lehká zadní parabolická pera, Zadní stabilizátor, Krátké ramena zrcátek, 
Posuvné dveře na pravé straně, Elektrické stahování oken, Komfortní displej, Příprava pro radio, Konektor 
pro nástavbáře 20 & 12 PIN, Determální zabarvené čelní sklo, Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, 
Schůdek k zadním dveřím, 110 Ah akumulátor, Denní světla s optimální životností žárovek, Vyhřívání 
palivového filtru, 2-místná sedačka spolujezdce (2 bod.b.pásy), Odkládací prostor pod dvojlavicí, Dva 
parkovací klíny v držácích, Přední a zadní zástěrky, Reflexní varovný trojúhelník, Dálkově ovládaná 
vyhřívaná vnější zrcátka, Akustická signalizace zpátečky vzadu, Izolace zadní steny v kabině řidiče, Nádrž 
naftová 70l + 20l Ad blue, start&stop systéím, Imobilizér, Posilovač řízení, Kotoučové brzdy, Bezpečnostní 
pásy a opěrky hlavy, Nastavitelná přední světla, Elektr. Odpojovač baterie, Řadící páka ve stylu osobního 
vozu, Ovládací prvky na multifunkčních páčkách u volantu, airbag řidiče. 

 
Nadstandartní výbava:              !!! Zahrnuto v celk. ceně !!! 
 

Zadní dveře do úhlu 270 stupňů 
Rádio s BT a HF  
Odpružené sedadlo řidiče 
Tempomat 
Mlhovky  

          Manuální klimatizace 
          Rezerva + držák rezervy 
 
Součástí naší nabídky jsou i doplňky a služby:    

 
Povinná výbava (lékárna, trojúhelník, vesta) 
Servisní smlouva (bezhotovostní platby (faktura), slevy na náhradní díly, ručení v cizích servisech)  
Poukaz na jedno mytí vozidla zdarma 
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Cena bez DPH: 
 

Akční cena samotného vozidla 679 000,- Kč 
Cena celkem s DPH 21% 821 590,- Kč 

 
Dodací lhůta: 
 

Termín dodání vozidla je konec února/ března 2022. 
  
Nabídka financování: 
 

V případě Vašeho zájmu rádi zpracujeme nabídku financování vozidla přímo na míru Vaší společnosti. 
 
Nabídka prodloužené záruky: 
 

V případě zájmu lze udělat kalkulaci na prodlouženou záruku, co potřebuji znát je Váš roční nájezd a délku 
požadované záruky. 
 

Nabídka servisních kontraktů: 
 

K nákupu je možno přímo zakoupit i zvýhodněné servisní balíčky – buď jen na běžné garanční prohlídky nebo 
na plný servis po dobu několika let – opět v závislosti na km proběh vozidla 

 
Nabídka dalších doplňků vozidla: 

 
Rádi Vám pomůžeme vozidlo dovybavit tak, aby bylo přesně podle Vašich představ, byť se bude jednat o 
detaily jako tažné zařízení, couvací kamera, gumové koberce, reklamní polep, a další … 

 
 
Pro jakékoliv další info mě proto prosím kdykoliv kontaktujte na 724 170 251 
 
Děkuji za Váš zájem o naše produkty a těším se na případnou spolupráci 
 
S pozdravem 
 
Michal Zelený 
Obchodní zástupce 
STRATOS AUTO, spol. s.r.o .                                                          V Hradci Králové dne 12.11.2021                                    
 


