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Üdvözöljük a fedélzeten!

SCANIA TOURING

Méltán képviseli
az Ön vállalkozását
Ismerje meg a Scania Touringot! Erőteljesen megformált külsejével arra tervezték ezt a sokoldalú autóbuszt, hogy megfeleljen
a különjárati alkalmazás és a hosszú távú menetrend szerinti
járatok követelményeinek. Városnéző kirándulásokhoz éppúgy
tökéletes, mint alpesi buszos utazásokhoz, így a Scania Touring
segítségével Ön az üzleti lehetőségek széles választékát fedezheti fel.
Stílusával és műszaki jellemzőivel méltán képviseli az Ön vállalkozását. Továbbá a Scania erős hagyományaiból táplálkozik
– a tudásból, amely révén Ön egy helyen megkaphat minden
szükséges támogatást. Világméretű értékesítési és szervizhálózatunkon keresztül az összes alkatrésszel, illetve karbantartási
és javítási szolgáltatással az Ön rendelkezésére állunk.
A teljes körű üzemeltetési gazdaságosságot szem előtt tartó
tulajdonosok számára ez az autóbusz arra született, hogy
éveken át nyereséget termeljen. A Scania Touring mindenkinek
a kedvére tesz – a tulajdonosoknak, a járművezetőknek és
az utasoknak egyaránt. Ossza meg az élményt!
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Kiváltság a tulajdonosnak
Élmény a vezetőnek
Öröm az utasnak
Kiváltság a tulajdonosnak

Élmény a vezetőnek

A Scania Touring segítségével gyorsan teljesíthetőek
a fuvarfeladatok, ami nagy rugalmasságot biztosít az
Ön vállalkozása számára. Az üzemanyag-takarékosság és a nagy üzemidő a minőség iránti 100 százalékos elkötelezettségünkkel társul, így ez a busz kiváló
teljes körű gazdaságosságot nyújt Önnek, páratlan
színvonalú szolgáltatásainkkal és támogatásunkkal
a háttérben. Bármerre is járnak a járművei, nyugodt
lehet afelől, hogy a Scania mindig csak egy telefonhívásnyira van.
Jellegzetes stílusával a Scania Touring okos
döntést jelent a különjárati alkalmazásokhoz éppúgy,
mint a hosszú távú menetrend szerinti járatokhoz.
Fektessen be egy olyan buszba, amely méltán
képviseli vállalkozását!

Az elégedett járművezetők biztonságosabb és
élvezetesebb utazást nyújtanak az utasok számára.
Ezért a Scania gondosan megtervezett, ergonomikus
munkahelyet kínál nekik. A műszerfal kapcsolói
és kezelőelemei logikusan helyezkednek el, és
a legapróbb részletek is összességében egy könnyedén működő egészet alkotnak. A tág tartományokban
állítható kormánykerék és a függesztett pedálok
révén a járművezető könnyedén megtalálhatja
az optimális testhelyzetet, ami fokozza a vezetés
biztonságát és kényelmét. Az optimalizált hajtáslánc
teljes egészében Scania részegységekből áll,
és a Scania Opticruise automatikusan választja ki
a megfelelő sebességi fokozatot a kényelmes, illetve
gazdaságos utazás érdekében.
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Öröm az utasnak

Az Ön utasai nagyra értékelik majd, ahogyan a Scania
Touring átgondolt kialakítása még a leghosszabb
utazást is egy biztonságos, pihentető és harmonikus
élménnyé varázsolja. Ezt a buszt a funkcionális
minőség jegyében tervezték, az ülésezéstől a légkondicionáló rendszeren át az összes biztonsági felszerelésig. A dupla üvegezés csendes belsőteret eredményez, így az utasok normál hangerővel beszélgethetnek, a szórakoztatórendszer pedig jó szolgálatot tesz
a hosszabb utazások során. A rendelhető kényelmi
felszerelések között a toalett és a minikonyha is
szerepel.
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A Scania Touring kitesz magáért,
itthon és külföldön is
A nagyon versenyképes szállítási idővel rendelhető
két- és háromtengelyes autóbuszok 45–51, illetve
51–59 utasüléssel készülhetnek. A kéttengelyes
modellek a manőverezhetőség és az utaskapacitás
tökéletes párosítását nyújtják. A háromtengelyes
modellek nagyobb utaskapacitásúak, miközben
kormányzott segédtengelyük révén jó manőverezhetőségük is megmarad.
A csomagteret a különjárati és a menetrend
szerinti alkalmazás különböző követelményeinek
megfelelően alakították ki. Mindkét modellt a busz
oldalsíkjával párhuzamosan felfelé nyíló, pneumatikusan működtetett csomagtérfedelekkel látják el,
ami megkönnyíti a be- és kipakolást, még szűk
helyeken is.
A típus belsőtere kétféle vonzó kivitelezési szinttel
rendelhető – választható a Classic line és a Comfort
line. Mindkettő számos kárpitváltozatot és különféle
színösszeállítási csomagokat kínál.
Az utasok és a járművezető biztonságát illetően
a Scania Touring teljesíti az Ön országában érvényes
előírásokat is.
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Teljes körű elkötelezettség
Megnyugtató az a tudat, hogy a Scania valódi “mindent egy helyen” módon, teljes körű kiszolgálással
áll az Ön rendelkezésére – ez a befektetés gyorsan
megtérül az üzemeltetési költségek csökkenése,
az üzemidő és a biztonság növekedése, a károsanyag-kibocsátás mérséklődése, valamint a járművezetők könnyebb megtartása révén.
A teljes üzemeltetésre összpontosítva olyan javítási és karbantartási szerződésekkel támogatjuk az
Ön tevékenységét, amelyek mögött a Scania kiterjedt, világméretű hálózata áll, több mint 20 ezer jól
képzett szakemberrel készen az Ön kiszolgálására.
Ha tehát Ön 100 százalékos elkötelezettséget
keres, teljes körű üzemeltetői szemléletet nyújtó,
hosszú távú partnerként a Scania az ideális választás.

Scania szolgáltatások
JÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS:
– Scania Járművezető-képzés
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SZERVIZSZOLGÁLTATÁSOK ÉS ALKATRÉSZEK:
– Scania Javítási és Karbantartási Szerződés
– Scania Karbantartási Szerződés
– Scania egyéb javítások
– Scania Assistance
– Scania Alkatrészek
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PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK:
– Scania Pénzügyi Szolgáltatások
– Scania Biztosítás
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SCANIA FLOTTAKEZELÉS:
– Scania Basic Csomag
– Scania Driver Csomag
– Scania Tracking Csomag
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SCANIA TACHOGRÁF SZOLGÁLTATÁSOK:
– Scania Tachográf Portál
– Alapszintű
– Távletöltési
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A Scania aktív termékfejlesztési politikát folytat, ezért
a gyártó minden jogot fenntart termékei előzetes bejelentés nélküli módosításához. A járművek műszaki paraméterei eltérhetnek a különböző országok piacain.

