Vanaf februari verkrijgbaar

PRAKTISCHE TAXIBUS

8+1 zitplaatsen met luxe-uitstraling
De ideale taxibus en toch geen V-klasse
Niet alleen kondigt Mercedes zijn nieuwe Sprinter aan, ook SPRINTERBUS heeft een nieuw voertuig in het gamma.
Met trots stellen we u de M1 Sprinterbus taxi voor. Dit nieuw model is het resultaat van jarenlang research naar de ideale bus voor taxi’s.

Waarom een Sprinter 316 chassis?
Sprinterbus koos voor het 316 model met automaat omdat dit voertuig in alle omstandigheden genoeg kracht levert om vlot te reageren
in het verkeer, de beste prestaties levert en heel zuinig rijdt.
Sprinterbus koos ook voor comfort. Het basisvoertuig wordt standaard geleverd met heel wat ‘vaste’ opties zoals Bi-xenon lampen,
geveerde chauffeursstoel en airconditioning voor zowel de chauffeur als passagiers…

Gemakkelijke instap
Instappen gaat heel vlot via de verlaagde instap van de electrische
schuifdeur aan de passagierszijde . Bij een gewone Sprinter is dit
niet het geval. De laagste trede bevindt zich slechts op 27cm van
de begane grond waardoor mensen die niet zo goed te been zijn ook
gemakkelijk kunnen in- en uitstappen.
De chauffeur kan de elektrische passagiersdeur vanop afstand
gemakkelijk openen en sluiten.

Luxe zitruimte
De passagierszetels zijn speciaal voor deze taxibus ontworpen. Door
de zetels met hoogwaardig velours te bekleden, zitten de passagiers
heel comfortabel, een ongeziene luxe voor een M1. Elke passagier
heeft ook een USB-poort ter beschikking en in de 2 bagagerekken
zorgen de Passenger Service Units ervoor dat iedere passagier
zijn eigen gevoelstemperatuur kan instellen.

Grote koffer
In het bagagecompartiment van deze taxibus is plaats voor 8 grote
koffers. Alles is zo ontworpen dat de chauffeur vlot de bagage kan
in- en uitladen. Op vraag kunnen we een trekhaak voorzien.

Bent u ondertussen nieuwsgierig naar deze nieuwe taxibus?
Contacteer ons dan snel op info@sprinterbus.be. Wij geven u alle
informatie over deze taxi waar u als taxibedrijf heel veel praktisch
voordeel uithaalt terwijl uw klanten genieten van de luxe.
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