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SOLUÇÕES PARA PROTEGER O VALOR, DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DO SEU VEÍCULO AO LONGO DO TEMPO.

SERVIÇOS PERSONALIZADOS  
PARA O SEU VEÍCULO USADO



2 3

 

2 3

CONECTIVIDADE E SERVIÇOS MELHORADOS  
NÓS CUIDAMOS DE TUDO

Os nossos serviços de conectividade, disponíveis na Stralis MY2016, permitem ter o 
controle total do trator, permitindo que conduza sem esforço e de forma eficiente, 
maximizando o veículo, tempo de atividade, eficiência de combustível e custo total de 
propriedade (TCO).

Economize dinheiro, melhore o seu desempenho e simplifique o seu trabalho escolhendo as 
soluções que melhor atendem às suas necessidades.

Este pacote está incluído nos veículos Stralis MY2016 com 
caixa de conectividade que fornece informações sobre o 
seu veículo e estilo de condução.

Serviços:

• SMART REPORT

• PORTAL DO CLIENTE IVECO ON (inclui a APP)

• MONITORIZAÇÃO DE VEÍCULOS  
E ASSISTÊNCIA REMOTA

P A C K  S M A R T

Os serviços Premium, além de fornecer informações 
do seu veículo, garante o acompanhamento dos dados 
recebidos colocando-o em contato com especialistas da 
IVECO, que o aconselharão sobre as melhores formas de 
avaliá-lo e utilizá-lo.

Pode escolher as opções modulares que deseja adicionar 
ao seu pacote:

• BENEFÍCIOS DE GESTÃO DE FROTA

• ACONSELHAMENTO PROFISSIONAL  
DE CONSUMOS

O F E R TA  P R E M I U M
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PACK SMART

Monitorização abrangente de veículos com base nas informações fornecidas por um 
conjunto de serviços. 

SMART REPORT 
O sistema de Avaliação do Estilo de Condução (DSE) a bordo gera relatórios semanais que são 
automaticamente enviados ao Gestor de Frota para fornecer:

• Dados sobre parâmetros de consumo de combustível e comportamento do motorista monitorizados 
por meio do DSE

• Sistema de monitorização de pressão dos pneus 

• Dicas para melhorar o estilo de condução para consumo de combustível e otimização do veículo 

É possível exibir os resultados gerais de toda a frota e os detalhes de cada veículo para obter uma melhor 
compreensão de como reduzir o consumo de combustível.

PACK SMART

PORTAL DO CLIENTE IVECO ON (INCLUI A APP)
Através do Portal do Cliente IVECO ON, o Gestor de Frota pode monitorizar o veículo, consumo de combustível 
e estilo de condução do motorista para otimizar o desempenho da frota. 

Existem vários recursos que o auxiliam a tirar o melhor dos dados: 

• Monitorização dinâmica 

• Dados históricos para fazer comparações 

• Tutoriais 

• Detalhes para download por veículo / motorista 

• Painel de controle do cliente para monitorização do consumo de combustível da frota 

• Mapa do veículo para verificar as rotas percorridas

Descubra na seção Marketplace quais os serviços adicionais que estão disponíveis para si.
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PACK SMART

APP IVECO ON
Pode instalar a APP através do Google Play ou da 
App Store. A APP fornece ao gestor de frotas e 
motoristas informações, como:

• Pontuação e comparação de DSE 

• Tendência e comparação do consumo  
de combustível 

• Emissões de CO2 

• Tendência média do Peso Bruto do Conjunto (PBC) 

• Tendência de distância média 

• Pontuação de dificuldade da missão 

A secção de classificação dos motoristas faz a 
classificação e lista os melhores, médios e piores 
motoristas.

Motive os motoristas a serem os melhores! A pior ação do motorista também está disponível para ajudá-los 
a melhorar a pontuação.

MONITORIZAÇÃO DE VEÍCULOS 
E ASSISTÊNCIA REMOTA
A conectividade IVECO ajudará a maximizar o seu 
o tempo de atividade e a produtividade do veículo 
por meio de uma abordagem com Assistência 
Remota, Ferramenta de serviço para diagnóstico 
remoto, teleserviços e atualizações de software 
over-the-air. Nós ajudamo-lo a obter mais tempo 
na estrada monitorizando remotamente o seu veículo.

Se surgir um aviso sobre um componente, recebemos 
um alerta de falha e os nossos gerentes de 
conectividade entrarão em contacto consigo para 
o aconselhar da melhor forma. ACONSELHAMENTO PROFISSIONAL DE CONSUMOS 

O Consultor IVECO TCO Advisor entrará em contato consigo trimestralmente para fornecer consultoria 
e aconselhamento sobre como reduzir o consumo de combustível, com base na análise dos parâmetros 
técnicos que têm maior impacto, como pressão dos pneus, comportamento do motorista (DSE, marcha 
lenta, velocidade, cruise control), mau funcionamento do veículo ou, se aplicável, do semi-reboque.

Além das informações do seu veículo, irá beneficiar da consultoria de especialistas da 
IVECO, para o aconselhar sobre como melhorar o desempenho e a eficiência da sua frota.

Monitorize veículos, motoristas e entregas. Envie mensagens. 
Disponível nos MY2016.

CONTEÚDO/PACOTES BRONZE SILVER GOLD

POSICIONAMENTO E GEOFENCING

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E CARTÕES 
DE PONTUAÇÃO

HORAS DE CONDUÇÃO

APP PARA O MOTORISTA _

PLANEAMENTO \ PEDIDOS DE TRABALHO _ _

DADOS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DA WEB _ _

ESTADO DO VEÍCULO _

DSE & POSICIONAMENTO FREQUENTE _

DESCARGA RETOMA DO TACÓGRAFO OPT

BENEFÍCIOS DE GESTÃO DE FROTA
• Melhore a visibilidade do veículo com inteligência 

de geolocalização

• Aumente os recursos de administração da frota 
por meio de insights sobre os dias de trabalho do 
motorista (tempo no local, combustível e níveis 
de bateria)

• Mantenha a conformidade registando as atividades 
do motorista (como descanso e horas de condução) 
e descarga retoma do tacógrafo

• Mensagens bidirecionais

• Receber relatórios avançados, monitorizando  
a frota e os motoristas individuais

• Conecte a sua equipa

• Receba dicas de especialistas sobre como 
melhorar a sua frota, desempenho e segurança  
do motorista

OFERTA PREMIUM
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ASSISTÊNCIA PERSONALIZADA
PARA O SEU VEÍCULO USADO
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CONDUZA SEM PREOCUPAÇÕES COM A IVECO
Com o objetivo de oferecer aos clientes o melhor de tudo, a IVECO garante o seu veículo como se fosse 
novo: uma vasta gama de pacotes de assistência personalizada.

GARANTIA PERSONALIZADA PARA O SEU VEÍCULO
A SUA EXTREMA FLEXIBILIDADE MOTIVA O GRANDE INTERESSE PELO ELEMENTS

O Elements consiste numa assistência especializada de alta qualidade que se destina a garantir uma longa vida 
útil de todos os veículos, de todos os setores. A IVECO cuida do seu veículo OKTRUCKS através de uma 
oferta de garantia personalizada, combinando os “elementos” que melhor se adaptam às suas necessidades.

Combine qualquer “elemento” para criar o seu próprio pacote de garantia OKTRUCKS personalizado!

- Componentes ainda  
não cobertos pelo elemento  
cadeia cinemática

P. Ex.: Sistema elétrico, injeção

EXTRA CADEIA 
CINEMÁTICA

- Embraiagem 
- Pastilhas e discos dos travões
- Tambores e calços dos   
 travões para travões de  
 tambor

DESGASTE

- Reparações do motor 
- Injeção de combustível
- Caixa de velocidades 
- Veio de transmissão

CADEIA  
CINEMÁTICA

A GARANTIA OK TRUCKS QUE MAXIMIZA  
A VIDA ÚTIL DO SEU VEÍCULO
Pode escolher os melhores níveis de assistência para as dimensões e necessidades do seu negócio, sabendo 
que os custos associados são fixos e previsíveis.

GARANTIA OK TRUCKS DO ELEMENTS
PLANOS DE ASSISTÊNCIA PERSONALIZADA

GARANTIA OK TRUCKS DO ELEMENTS
OFERTA DE PACOTES DISPONÍVEIS

GARANTIA OK TRUCKS

CADEIA
EXTRA  
CADEIA

DESGASTE

CONTACTE O SEU CONCESSIONÁRIO
DE REFERÊNCIA OK TRUCKS
DE FORMA A ESCOLHER
O CONTRATO MAIS ADEQUADO
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Verifique a tabela de coberturas para saber o que está incluído em cada pacote.

LEGENDA -  :Incluído CC: Cadeia Cinemática, ECC: Extra Cadeia Cinemática, M: Manutenção, W: Desgaste

COMPONENTES NOME 3XL XTENDED
LIFE

XTRA
XTENDED

LIFE

MANUTENÇÃO Assistência de rotina do veículo, de acordo com os
planos de assistência da IVECO (M)

MOTOR

Bloco do motor (CC)

Cambota, rolamentos principais e rolamentos de pinos, 
carretos de temporização (CC)

Turbocompressor (CC)

Conjunto da bomba de água completo (CC)

Bomba de óleo (CC)

Cabeça dos cilindros e junta (CC)

Árvore de cames (CC)

Válvulas e sedes de válvula (CC)

Pistões e anéis de pistão (CC)

Hastes e balanceiros (CC)

Camisas do cilindro (CC)

Ventilador e rolamentos (CC)

Volante (CC)

Junta do cárter (CC)

Travão de escape (ECC)

CAIXA  
DE VELOCIDADES

Invólucro da caixa de velocidades (CC)

Engrenagens (CC)

Rolamentos de eixo (CC)

Forquilhas e tirantes do seletor (CC)

Rolamentos (CC)

Sincronizadores (CC)

Centralinas eletrónicas (CC)

Retardador hidráulico (CC)

EIXOS

Eixos de transmissão (CC)

Caixa do diferencial (CC)

Pinhão e engrenagem cónica (CC)

Carretos do diferencial (CC)

Rolamentos (CC)

Semieixos (CC)

Caixa de transferência do binário (CC)

Redução aos cubos (CC)

TRANSMISSÃO

Eixo de transmissão (CC)

Junta universal (CC)

Rolamento central (CC)

Retardador eletrónico (ECC)

SISTEMA  
DE INJEÇÃO

Bomba de injeção (CC)

Controlador de temporização da injeção (CC)

Injetores (CC)

COMPONENTES NOME 3XL XTENDED
LIFE

XTRA
XTENDED

LIFE

SISTEMA  
DE TRAVAGEM

Unidade do secador (ECC)

Cilindro do travão (ECC)

Pinças do travão (ECC)

Válvula do travão (ECC)

Tubos flexíveis do travão (ECC)

Calços e pastilhas do travão (W)

Disco do travão (W)

Tambor (W)

EMBRAIAGEM
Servo/Cilindro principal da embraiagem (ECC)

Prato de acionamento, prato de pressão da embraiagem (W)

TDF TDF Multipower (ECC)

CHASSIS/
SUSPENSÃO/
DIREÇÃO

Bomba da direção e centralina eletrónica (ECC)

Juntas (ECC)

Membros cruzados e laterais (ECC)

Pinos e casquilhos (ECC)

Feixe de molas (ECC)

Sensores de suspensão e válvulas de nivelamento pneumático (ECC)

Foles de ar (ECC)

Amortecedores (chassis) (ECC)

Suspensão de feixes de molas (ECC)

Rolamentos (ECC)

SISTEMA  
DE ESCAPE*

Parafusos de fixação, colares, abraçadeiras, conetores (ECC)

Silenciador (ECC)

Sistema AdBlue (ECC)

Tubo de escape (ECC)

Válvula AdBlue (ECC)

Suportes e fixação do sistema de escape (ECC)

SISTEMA ELÉTRICO GPS, Rádio, IVECONNECT (ECC)

OUTRO
EQUIPAMENTO

Centralinas eletrónicas (ECC)

Motores elétricos (regulador de vidros, espelhos) (ECC)

Aquecedor e equipamento de ar condicionado (ECC)

Aquecedor adicional (ECC)

Conetores e bandas (ECC)

Painel (ECC)

Tubos flexíveis e tubos rígidos (ECC)

Radiador e tubos rígidos (ECC)

Acelerador/pedal do acelerador (ECC)

Amortecedores (suspensão da cabina) (ECC)

Compressor de ar (ECC)

Bomba de combustível (ECC)

Coletor de escape (ECC)

Alternador/Motor de arranque (ECC)

Intercooler/Radiador de água/Radiador de óleo/Radiador de ar (ECC)

Tacógrafo (ECC)

Alavanca da caixa de velocidades (ECC)

INSPEÇÕES LEGAIS

Intercooler/Radiador de água/Radiador de óleo/Radiador de ar (ECC)

Tacógrafo (ECC)

Alavanca da caixa de velocidades (ECC)

TABELA DE COBERTURAS
DETALHES DAS COBERTURAS

Consulte os termos e condições do contrato. 
*Elementos incluídos com caracter adicional às coberturas da DL dos veículos pesados EURO6.
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Os pacotes podem ser ainda mais personalizados com coberturas adicionais específicas, 
de modo a satisfazer as suas necessidades.

COMPONENTES 3XL XTENDED
LIFE

XTRA
XTENDED

LIFE

Ans - assistência e chamada 24h

Ans 24h - reboque

Bateria

Lâmpadas e fusíveis

Atestos de óleo e líquido de refrigeração

Substituição anual do filtro não em manutenção

A IVECO dá-lhe total tranquilidade, com uma rede de apoio pós-venda dedicada e mais de 
2000 pontos de assistência em toda a Europa: uma equipa de profissionais conhecedores 
que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana para o ajudar naquilo que necessitar, 
sempre e onde precisar.

ASSISTÊNCIA CONTÍNUA - ANS
SEMPRE PRONTA, ONDE QUER QUE ESTEJA

Assistência contínua - ANS da IVECO, 24 horas por dia, 
7 dias por semana. A IVECO está sempre disponível 
para manter o seu negócio operacional.
A Assistência contínua - ANS da IVECO pode ser contactada 
através de três formas:
• Com uma simples chamada telefónica
• Com o sistema telemático de bordo IVECONNECT
• Através da aplicação móvel IVECO Non Stop.

PEÇAS DE ORIGEM
AS PEÇAS SOBRESSELENTES FAVORITAS DO SEU VEÍCULO

As peças de origem IVECO, combinadas com as competências profissionais dos técnicos IVECO, são os seus 
maiores aliados para manter a produtividade do seu negócio.

Apenas as peças de origem IVECO fornecem:
• Qualidade e fiabilidade certificadas pela IVECO 
• Garantia até 36 meses sem limite de quilometragem*
• Entrega em 24 h de qualquer peça sobresselente  

em qualquer país e em qualquer dia da semana
• Disponibilidade de peças sobresselentes até 10 anos  

após a descontinuação do veículo.
* As condições de garantia podem variar consoante o país

SEMPRE AO SEU LADO
OS NOSSOS TÉCNICOS SÃO OS SEUS PARCEIROS

Os técnicos IVECO estão sempre prontos para cuidar do seu veículo, com competências e perícia 
incomparáveis adquiridas a trabalhar diariamente nos veículos IVECO.
Utilizam os mesmos instrumentos de diagnóstico IVECO que são utilizados para testar os veículos. Graças 
aos telesserviços, ao E.A.S.Y. e respetivos acessórios, as operações de assistência remota podem ser efetuadas 
com total eficácia.

COBERTURA ADICIONAL
O SEU NEGÓCIO NUNCA PARA
ASSISTÊNCIA CONTÍNUA - ANS

Consulte os termos e condições do contrato.
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