
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

    
  Оферта: U21.14.2016-1898710 / 01.11.2021г. 

 
Промоционална оферта за наличен на склад 

употребяван туристически автобус 
Scania Irizar i6 – Euro 6 

Шаси № 1898710 
 

Валидност на офертата до 30.04.2022 или до изчерпване на наличността. 
Автобусът е със запазено право на междинна продажба! 

 
Преференциални условия за финансиране по кампанията: 

 Финансов лизинг от „Скания Файнанс България“ 
 60 месеца лизингов период 
 15% Първоначална вноска 
 10% Остатъчна стойност в краят на периода, даваща възможност за фактуриране на 

ДДС с всяка лизингова вноска 
 Лихвен процент – 3,99% 
 Административна такса – 0,80% 
 Гражданска отговорност и Каско застраховка през СФБГ 

 
 
 
След продажбено обслужване 

 ферираните автобуси се предлагат с промоционален сервизен договор за обслужване ( 
М договор ) за период от 36 месеца и с месечна вноска от 108.00 лв. Обща стойност за 
периода на договора 3 888.00лв. 

 Система за управление на автопарка – Безплатен пакет „Мониторинг“! 
 
Калкулацията за сервизният договор е на следната база: 
 годишен пробег 70 000км. 
 обслужване през 70 000км или веднъж в годината. 
 Двигателно масло LDF4 + допълнителна туба след всяко обслужване. 
 включен комплект акумулатори за периода на абонамента. 
 въздушен филтър заложен на всяко обслужване. 
 - 25% отстъпка за части сменени сервиз на Скания България ЕООД. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Scania, модел Irizar i6 - K 410 EB 4x2, Евро 6, 
първа регистрация 05.2016 година 

 

 
 

 
 
Допълнителни снимки на автобуса може да видите на следният линк: 
 
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=31597727258128583 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Условия на доставка 

 Автобусът е наличен на склад в Скания България в гр. София. 
 
 
Предаване 

 До 3 дни след подписване на договор за финансиране и превод на първоначална вноска към 
СФБГ. 

 
 

Стандартна цена за 1 брой употребяван автобус Scania, модел Irizar i6 Евро 6 
112 800 € Евро, Допълнително ДДС 

 
ПРОМОЦИОНАЛНА цена за 1 брой употребяван автобус Scania,  

модел Irizar i6 Евро 6 
102 000 € Евро, Допълнително ДДС 

 
Първа регистрация - 05.2016 
Пробег – 1 212 771км 
Пълна сервизна история и изцяло обслужван в сервизната мрежа на Скания България. 

 
Техническа спецификация: 

Общо описание: 
Цвят на автобуса: Червен 
Седалки: 49+1+1 
Разположение на вратите: 1-1-0 
Тоалетна  
Легло за шофьора 
Достъп до леглото при стъпалата при втора врата 
Заключване с дистанционно управление  
Двойно остъкляване 
Тонирани стъкла 
Ел. и подгряващи огледала 
Успоредно отваряне на багажници - 
електрически 
Маркиращи светлини в края на автобуса 
Задни и габаритни светлини 
Осветление в двигателното пространство 
Силов механизъм: 
Двигател - Scania 410 к.с. ( 302 kW ) ,  
Екологична норма - Евро 6 
Предавателна кутия - Scania- Opticruise ( 
механична скоростна кутия с автоматично 
управление )  
Ретардер 

Пътнически салон:                                                                  
Тапицерия на седалките от плат и кожа  
Подглавници на седалките – кожа 
Луксозни седалки тип PB  
Масичка на всяка седалка 
Мрежичка за списания 
Степенка на всяка седалка 
Подлакътник от към пътеката 
Среден подлакътник между седалките 
Двуточкови колани на всяка седалка 
Пердета в салона 
Аварийни чукчета 
Шофьорско място: 
Седалка тип ISRI  
Триточков предпазен колан 
Отделение за багаж над шофьора  
Контакт 24V на арматурното табло 
Аудио/Видео: 
Радио система с CD/DVD 
Антена за радио/телефон 
Микрофон за екскурзовода 
1 бр. монитор отпред 
1 бр. монитор в средата 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Темпомат 
ABS, ASR 
Акумулатори 225Ah 
Окачване и Колела: 
Пневматично окачване на две оси 
Независимо предно окачване 
Дискови спирачки 
Гуми: 295/80 R 22.5 
Електронно ниво-регулиране ( ферибот ) 
Място за екскурзовода: 
Седалка с триточков колан и подлакътник 
Микрофон за екскурзовода 

Мултимедийна с-ма с ефирна телевизия 
Климатична система: 
Автоматична климатична система 
Отделен контрол на температурата при водача и 
пътниците 
Допълнително отопление 
Конвекторно отопление в салона 
2 бр. аварийни люка на покрива  
Кетеринг: 
Хладилник отпред в арматурното табло 
Допълнително оборудване: 
- AEB, Advanced emergency braking 
- LDW, Lane departure warning 
- ACC, Adaptive Cruise Control 
- ESP - Electronic stabilizer program  

 
За допълнителни въпроси и коментар по офертата оставам на ваше разположение. 
       

С уважение, 
Ивайло Евтимов, тел.: 0885 131 868 
Продажби автобуси 
Скания България ЕООД 

 


