
Regulamin promocji zakupu pojazdów marki Iveco dla Przewoźników Poczty Polskiej S.A. 

1. Niniejszy regulamin ma na celu usystematyzowanie warunków zakupu pojazdów marki Iveco

przez firmy świadczące usługi transportowe dla Poczty Polskiej S.A., dalej „Przewoźnicy”.

2. Przewoźnicy mają możliwość zakupu pojazdów marki Iveco na warunkach promocyjnych

zarówno bezpośrednio u importera Iveco Poland Sp. z o.o. (gama pojazdów Light & Medium

oraz gama Heavy) jak również w sieci dilerskiej (tylko gama Light & Medium).

3. Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej jest konieczność przedstawienia przez

Przewoźnika ważnej umowy uczestnictwa w programie promocyjnym Poczty Polskiej S.A.

4. Zakres oferty produktowej oraz usług świadczonych przez Iveco:

a. Pojazdy gamy Light – DMC 3,5 – 7,2 t – Iveco Daily

i. Pojazdy typu VAN o kubaturze od 7,3 do 19,6 m3

ii. Podwozia pod zabudowę o rozstawie osi od 3000 do 5100 mm z możliwością

zastosowania np. zabudowy kontenerowej od 6 do 14 palet (w zależności od

wariantu DMC i wyposażenia)

iii. Możliwość zastosowania całego spektrum dostępnych na rynku zabudów,

zarówno dla podwozi oraz van-ów wraz z przystosowaniem pod windy

załadunkowe

iv. Silniki wysokoprężne o pojemności 2,3l oraz 3,0l oraz mocy od 116 do 210

KM oraz niskoemisyjny silnik 3.0l 136KM zasilany gazem ziemnym CNG w

pełnej gamie DMC

v. Skrzynia biegów manualna oraz automatyczna HiMatic

b. Pojazdy gamy Medium – DMC 7,5 – 18 t – Iveco Eurocargo

i. Podwozia pod zabudowę o rozstawie osi 3105 do 6570 mm, z możliwością

zastosowania np. zabudowy kontenerowej od 10 do 21 palet (w zależności

od wariantu DMC i wyposażenia) wraz z przystosowaniem pod windy

załadunkowe,

ii. Dostępne silniki wysokoprężne o pojemności 4,5l oraz 6,7l oraz mocy od 160

do 320 KM oraz niskoemisyjny silnik 5,9l 204KM zasilany gazem ziemnym

CNG dla DMC do 16 t.

iii. Skrzynia biegów manualna, zautomatyzowana oraz automatyczna firmy

Allison

c. Pojazdy gamy Heavy – m.in. ciągniki i podwozia o DMC 18 oraz 26 t – S-WAY

i. Ciągniki siodłowe dwu- oraz trzyosiowe do naczep standardowych oraz

kubaturowych (tzw. Mega), podwozia ciężarowe 2- i 3-osiowe w wersjach

standardowych, przeznaczonych pod zabudowy wymienne (wersja CM) oraz

pod nadwozia kubaturowe (wersja GV)

ii. Silniki wysokoprężne w trzech pojemnościach: 9, 11 i 13 litrów o mocach 330

do 570 KM. Dostępne są również napędy alternatywne w postaci silników

gazowych Natural Power zasilanych metanem o pojemności 9 oraz 13 litrów,

paliwo gazowe może być dostarczane w postaci sprężonej (CNG) lub

schłodzonej skroplonej (LNG).

iii. Skrzynie biegów zautomatyzowane 12-biegowe HiTronix z funkcjami

oszczędzania paliwa, wspomagania ruszania na wzniesieniu oraz trybem

manewrowym. Do niektórych modeli dostpene są również 16-biegowe

skrzynia manualne albo skrzynia automatyczne ze sprzęgłem

hydrokinetycznym.



iv. Dostępne 3 wersje kabin: krótka dzienna (AD), długa sypialna (AT) oraz 

komfortowa sypialna (AS). 

5. W zależności od potrzeb Przewoźnika firma Iveco jest posiada w swojej ofercie dla każdego z 

pojazdów całą paletę wydłużonych gwarancji, kontraktów serwisowo-naprawczych, szkoleń z 

zakresu ekonomii jazdy, systemów telematycznych połączonych z raportami spalania i wiele 

innych usług dodatkowych.  

6. Dedykowana jednostka Iveco OK TRUCKS posiada szeroką ofertę dla klientów chcących kupić 

używany, ale bezpieczny i sprawny, pojazd z gwarancją i certyfikatem Iveco. 

7. W celu uzyskania zindywidualizowanej oferty Przewoźnik wypełnia krótki formularz 

kontaktowy odwiedzając poniższą stronę internetową, po czym nastąpi kontakt ze strony 

konsultanta Iveco, w celu potwierdzenia najważniejszych danych i przekierowania do 

odpowiedniej jednostki Iveco Poland, bądź sieci dilerskiej Iveco. Dodatkowo istnieje 

możliwość kontaktu telefonicznego na dedykowany numer infolinii. 

Link:https://promocje.iveco.pl/iveco-dla-przewoznikow-poczty-

polskiej?utm_source=Poczta&utm_medium=Regulamin&utm_campaign=iveco-dla-przewoznikow-

poczty-polskiej 

Numer telefonu: 222781501 
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