Betreft: Off-Road Days – Mont-Saint-Guibert – 5, 6 & 7 juni 2015
Iveco organiseert in samenwerking met Jeep offroad-dagen waarbij bezoekers de voertuigen van
hun respectievelijke gamma's aan het werk kunnen zien, proefritten kunnen uitvoeren en een leuke
tijd kunnen doorbrengen dankzij de voorziene animatie.
Groot-Bijgaarden, 29 april 2015
In de zandgroeve van Mont-Saint-Guibert (Shanks) organiseren Iveco en Jeep op vrijdag 5,
zaterdag 6 en zondag 7 juni 2015 de Off-Road Days met proefritten. Geïnteresseerde professionals
kunnen zich inschrijven via de website www.offroaddays.be, waar ze ook hun voorkeuren kunnen
aangeven. Het programma, dat van 10 tot 20 uur duurt, biedt hen de mogelijkheid om een offroadproefrit uit te voeren met de voertuigen van het Trakker-gamma van Iveco. Ook proefritten met de
Stralis, Eurocargo en Daily behoren tot de mogelijkheden.
Belgische primeur: Iveco onthult in avant-première de nieuwe Iveco Daily, Van of the Year 2015, in
de versie Daily 4x4. Deze nieuwe versie zal worden tentoongesteld naast de andere modellen van
het Iveco-gamma.
Ook Jeep zal een brede waaier van zijn modellen tentoonstellen: Grand Cherokee – Cherokee –
Renegade – Wrangler Unlimited.
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vrachtwagendemonstratie door de rallyteams Gregoor en de Rooy, demo's met militaire voertuigen
en een demo met de New Holland T8-tractor. Ook kunnen bezoekers(via loting) een vlucht maken
met de IVECO-luchtballon en is er kinderanimatie voorzien voor gezinnen. Een hapje eten kan bij de
gelegenheidsbarbecue.
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Iveco
Iveco is een onderdeel van CNH Industrial N.V., een toonaangevende internationale leverancier van kapitaalgoederen
die genoteerd staat op de New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) en op de Mercato Telematico Azionario van de
Borsa Italiana (MI: CNHI). Iveco ontwerpt, bouwt en verkoopt een ruim gamma lichte, middelzware en zware
bedrijfsvoertuigen en terreinvrachtwagen.
Het breed product aanbod bevat: de Daily (3.5 tot 7 ton MTM), de Eurocargo (7,5 tot 19 ton MTM), de Trakker (OffRoad) en de Stralis (vanaf 19 ton). Daarnaast bouwt het merk Iveco Astra terreinwagens, vaste en geleide dumpers en
speciale voertuigen.
Iveco stelt wereldwijd circa 21.000 mensen te werk en beheert productievestigingen in 7 landen in Europa, Azië, Afrika,
Oceanië en Latijns-Amerika. Daar produceert de onderneming haar voertuigen met de allerbeste en modernste
technologieën. Dankzij 4.200 verkoop- en bijstandspunten in meer dan 160 landen biedt Iveco gegarandeerd
technische bijstand overal ter wereld waar een van zijn voertuigen wordt ingezet.
Ga voor meer informatie over Iveco naar: www.iveco.com.
Ga voor meer informatie over CNH Industrial naar: www.cnhindustrial.com.
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