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Catre: 

Ofertă promoțională pentru autocar second hand 
Scania Touring HD – Euro 6, K 450 EB 4x2, prima inmatriculare 05.2017 
Kilometraj – 947 640 km. 

Istoricul complet al service-ului și service complet în rețeaua de service Scania. 

 
 

 

 

Fotografii suplimentare:   
 

 

Descriere generala: 

Lungime autocar: 12,09 m.  

Inaltime autocar: 3,80 m.  

Latime autocar: 2,55 m.  

Culoare autocar: Alb  

Scaune KIEL: 49+1+1  

Dispunere uși: 1-1-0  

Rezervor: 500l. plastic  

Echipament suplimentar: Toaletă 

Spațiu dedicat pentru bagajele echipajului la a doua ușă 

Acces la spațiul dedicat pentru bagajele echipajului de la a doua treaptă a ușii 

Semnal sonor la mersul înapoi 

Blocare cu telecomanda  

Geam dublu 

Geam colorat 

Deschidere paralelă a portbagajului – manuală 

Lumini de semnalizare la capătul autocarului 
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Lumini de zi automate – LED  

Lumini de degajare spate 

Iluminarea compartimentului motor Extensie de umflare a anvelopelor - 20 de metri 
Cruise control 
Tahograf - digital 

Triunghi reflectorizant de urgență 

Claxon cu aer comprimat 

FMS – pregătire 

Alimentare pe doua parti 

Rezervor AdBlue – 80 litri 

Faruri frontale cu xenon 

Mecanism putere: 

Motor - Scania 410 CP, Euro 6 

Cutie de viteze - Scania GR875R - Opticruise 

(cutie de viteze manuala cu 8 trepte cu control automat) 

Retarder Scania R3500 

Controlul retarderului – mecanic și automat 

Raport de transmisie diferenţial - 2,73 

Controlul cutiei de viteze – Opticruise Acumulatoare 225Ah 

Alternatoare 2х150А  

Siguranțe automate 

Suspensie și roți: 

Suspensie pneumatică pe două axe Suspensie fata independenta 

Sistem de frânare pe disc 

Jante aliaj, Cauciucuri: Michelin 295/80 R 22.5  

Anvelopă de rezervă 

Reglarea electronică a nivelului (feribot)  

Pantă suplimentară a părții frontale a autobuzului 
Sistem de management al flotei: 

Communicator C 300 

Loc pentru ghid turistic: 

Scaun de ghid turistic KIEL de lux cu tapițerie din material și piele, nuanță roșu și negru 

Scaun cu centura in trei puncte si cotiere  

Microfon pentru ghid turistic 

Suport pentru pahare in fata locului pentru ghidul turistic 

Echipament adițional: 

- AEB, Advanced emergency braking 

- LDW, Lane departure warning 

- ACC, Adaptive Cruise Control Cruise control 

Tahograf – digital 

Instrumente pentru schimbarea anvelopelor 

Crick, triunghi 

Cabina pentru pasageri: 

49 de locuri model de lux Nuanta rosu/gri. 
Deplasarea laterală a scaunelor 

Tapițeria scaunelor din material textil si piele 

Cotiera în partea spre culoar 

Centuri cu două puncte pe fiecare scaun Centuri în trei puncte pe primele locuri  

O masă pentru fiecare loc, plasa reviste 

Perdele plisate în cabina  pasageri 

Iluminat de noapte in cabina 

Afișajul temperaturii interioare în cabină 

Ciocane de urgență legate de sfoară  

Încălzire cu ventilator la treptele primei uși 
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Urme la șofer, calea centrală și pe trepte 

Pardoseala - laminat imitatie lemn 

Locul soferului: 

Scaun tip ISRI 6860 

Tapițerie din piele pe scaunul șoferului 

Centura de siguranta in trei puncte Cotiera scaunului șoferului din stânga  

Cotiera scaunului șoferului din dreapta  

Panou de instrumente – Colour plus  

Geam electric al șoferului 

El. geamul șoferului încălzit 

Jaluzele electrice 
Seif pe scaunul șoferului 

Cameră pentru marșarier 

Cameră la a doua ușă 

Senzori Parktronic în spatele autocarului 

Lampă cu conexiune soft pentru șofer 

Compartiment pentru bagaje deasupra șoferului - se poate încuia 

Priza 12V pe tabloul de bord 

Ceas digital deasupra scaunului șoferului Microfon pentru șofer 
Alco lock - pregătire 

Încălzire suplimentară în zona șofer 

Audio/video: 

Sistem radio cu CD/DVD Antena radio/telefon 

Microfon pentru șofer 

Monitor frontal rabatabil LCD 17” Monitor LCD în mijloc 17” Sistem de aer conditionat: 

Sistem automat de climatizare 

Sistem de climatizare bi-zonal 

Control separat al temperaturii pentru șofer și pasageri 

Încălzire suplimentară - radiator Incalzire prin convector in salon 

2 buc. trape de acoperiș 

Catering: 

Frigider în față în bord 

Al doilea frigider la a doua ușă 

Conditii de livrare 

□ Autocarul este disponibil pe stoc la Scania Romania. 

 

Livrare 

□ Până la 3 zile de la semnarea contractului de finanțare. 

 

Conditii preferentiale pentru finantarea campaniei: 

□ Leasing financiar de la „Scania Credit Romania” 

□ Perioada de leasing de 60 de luni 

□ 15% rata inițială 

□ 10% Valoarea reziduală la sfârșitul perioadei, permițând facturarea cu TVA la fiecare 

tranșă de închiriere 

□ Rata dobânzii – 3,99% 

□ Taxa de administrare – 0,80% 

□ Asigurare de raspundere civila si Casco prin SCRo 

 

Service post-vânzare 

□ Sunt disponibile autobuzele oferite cu contract de servicii promotionale (contract M) 

pe o perioada de 36 de luni si cu plata lunara de 220 euro Valoarea totala pe perioada 
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contractului 7920 euro 

□ Sistem de management al flotei – Pachet gratuit „Monitoring“! 
 

Calculul pentru contractul de servicii se bazează pe următoarele: 

□ kilometrajul anual 70 000km. 

□ service la fiecare 70.000 km sau o dată pe an. 

□ Ulei de motor LDF4 + tub suplimentar dupa fiecare service. 

□ acumulator inclus pentru perioada de abonament. 

□ filtrul de aer atasat fiecarui service. 

□ reducere de -25% pentru piesele înlocuite de service-ul Scania Romania. 

 

 

Preț standard pentru 1 autocar Scania second hand, model Touring HD 
Euro 6 € 114.900 Euro, fără TVA 
 

Pret PROMOTIONAL pentru 1 autocar Scania second hand, model Touring HD Euro 6 

107.000 € Euro, fără TVA  
 

Va stau la dispozitie pentru intrebari si comentarii suplimentare cu privire la ofertă. 

 

Adrian Otet  

0727 739 996, adrian.otet@scania.com 
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