VanPartner by Mercedes-Benz

A NEW VISION IN VIP-TRANSPORT
Welkom bij Senzati. Indien u op zoek bent naar een luxueuze Mercedes-Benz Vito,
Mercedes-Benz V-Klasse of Mercedes-Benz Sprinter, volledig erkend, gehomologeerd
en volgens de veiligheidsvoorschriften van Mercedes, bent u op de goede plaats.
Senzati bouwt op maat gemaakte luxe VIP Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz V-Klasse
en Mercedes-Benz Sprinters voor de meest veeleisende klanten, ontworpen en gebouwd in England

www.sprinterbus.be
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WAAROM SENZATI
Hier een paar redenen waarom u Senzati moet kiezen om uw voertuig om te bouwen:
• Senzati’s research & ontwikkeling in het domein van VIP luxe transport is ongeëvenaard.
Vanaf het beging van het bedrijf werd beslist dat onze voertuigen zouden voldoen aan de
hoogst erkende normen en zodoende kunnen verkocht en geregistreerd worden over gans
de wereld.
• Als onderdeel van het Mercedes-Benz–Bodybuilder programma kunt u er zeker van zijn
dat elke Senzati gebouwd is volgens de hoogste normen en in strikte overeenstemming
met de productie. Zelfs onze aangepaste Jet Sprinter zijdeur en het glazen panoramisch
dak zijn erkend door Mercedes-Benz.
• Als Mercedes-Benz Compliant Partner kan Senzati het juiste voertuig leveren voor elk
land. Is het een benzine V-Klasse voor het Midden Oosten , geen probleem ! Zolang het
basis-voertuig gehomologeerd is in het land van bestemming en er voldaan werd aan de
due diligence, kan Senzati voor alles zorgen.
• Senzati is de enige Van Partner van Mercedes-Benz erkend om de VIP Vito, V-Klasse en
Sprinter om te bouwen.
• Senzati voertuigen zijn over gans Europa toegelaten.
• Senzati is de enige fabrikant die voertuigen ombouwt en het toegelaten totaal gewicht van
de wagen niet overschrijdt.
• Senzati voertuigen voldoen aan de EMC testen voor emissie & elektronische immuniteit.
• Senzati voertuigen hebben de volledige Mercedes-Benz waarborg.
• Senzati is de enige firma die Crash-Test erkenning heeft voor de Mercedes-Benz
verlengde vloer-profielen.
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JET SPEC

• Senzati Dubbel Glazen Panoramisch Dak
• Senzati Gewatteerde Dakbekleding gestikt in
Diamant-vorm over de totale oppervlakte
• A, B, C & D Pijlers afgewerkt met bijpassend
Velours
• Package voor geluidsverbetering & isolatie
• Verlengde Mercedes Vloer Rails voor meer
beenruimte (Getest & Gecertifieerd)
• Nieuw Mercedes Geïsoleerd vloertapijt
• Luxe taptijt, afgeboord met leder voor de
Passagiers cabine
• Senzati verlichte instapplaatjes in inox
• Badge set Senzati voor buitenzijde
• 6 Senzati gewatteerde en in Diamant-vorm
gestikte Lederen Zetels (4 voor de passagiers
cabine)
• Optioneel: 7 zits Senzati hoofdsteunen, in
diamant-vorm gestikt leder, met Senzati logo
• Lange Centrale console met gestoffeerde
Armsteun
• Grote ingebouwde frigo onder de armsteun
• Grote uittrekbare tafels, ingebouwd in de centrale
console, met lederen inleg
• Kast met 4 kristallen glazen
• Vier bekershouders in de centrale console
• 4G antenne, gemonteerd op het dak voor multiuser Wi-Fi gebruik (uw eigen SIM – kaart is
vereist!)
• Dashboard & zijpanelen afgewerkt in “Black
Birdseye” esdoorn met hoogglans lak
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Birdseye” esdoorn met hoogglans lak
• De zijpanelen voor de volledige Passagierscabine
worden herwerkt en overtrokken
• Het chauffeurscompartiment wordt volledig
herwerkt, inbegrepen dashboard & deurpanelen

• Senzati Dubbel Glazen Panoramisch Dak
• Senzati Gewatteerde Dakbekleding gestikt in
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• A, B, C & D Pijlers afgewerkt met bijpassend
Velours
• Package voor geluidsverbetering & isolatie
• Verlengde Mercedes Vloer Rails voor meer
beenruimte (Getest & Gecertifieerd)
• Nieuw Mercedes Geïsoleerd vloertapijt
• Luxe taptijt, afgeboord met leder voor de
Passagiers cabine
• Senzati verlichte instapplaatjes in inox
• Badge set Senzati voor buitenzijde
• 6 Senzati gewatteerde en in Diamant-vorm
gestikte Lederen Zetels (4 voor de passagiers
cabine)
• Geen 7 zits optie beschikbaar voor de Jet Spec
• Lange Centrale console met gestoffeerde
Armsteun
• Grote ingebouwde frigo onder de armsteun
• Grote uittrekbare tafels, ingebouwd in de centrale
console, met lederen inleg
• Kast met 4 kristallen glazen
• Vier bekershouders in de centrale console
• 4G antenne ,gemonteerd op het dak voor On-board
Multi-user Wi-Fi (eigen SIM kaart vereist)
• Dashboard & zijpanelen afgewerkt in “Black
Birdseye” esdoorn met hoogglans lak
• De zijpanelen voor de volledige Passagierscabine
worden herwerkt en overtrokken
• Het chauffeurscompartiment wordt volledig
herwerkt, inbegrepen dashboard & deurpanelen
• Scheidingswand met elektrisch verschuifbare LED
TV & 4 AMG paraplu’s
• HiFi installatie met CD/DVD-speler en 9
luidsprekers voor de passagierscabine
• Groot Touch-Screen Control voor DVD/DAB/FM/
CD/BLUETOOTH & IPOD
• Apple TV 4
• Chauffeur passagier intercom
• 3 Extra USB-poorten en HDMI-interface

www.sprinterbus.be

