
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Оферта: U22.14.2018- 1902536 / 01.08.2022г. 
 

Промоционална оферта за наличен на склад 
употребяван туристически автобус 

Scania Touring HD – Euro 6 
Шаси № 1902536 

 
Валидност на офертата до 30.09.2022 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 

 Оферираните автобуси се предлагат с промоционален сервизен договор за обслужване 
( М договор ) за период от 36 месеца и с месечна вноска от 197.00 лв. Обща стойност за 
периода на договора 7 092.00лв. 

 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 Touring HD - K 410 EB 4x2 NI Евро 6 
Първа регистрация – 11.2018 

 
 

 
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 Touring HD 
119 900 € Евро, Допълнително ДДС 

 
ПРОМОЦИОНАЛНА цена за 1 брой употребяван автобус  

Scania Touring, Евро 6 
113 000 € Евро, Допълнително ДДС 

 
Първа регистрация - 11.2018 
Пробег – 659 3800 км 
Пълна сервизна история и изцяло обслужван в сервизната мрежа на Скания България. 

Техническа спецификация: 
Общо описание: 
Дължина на Автобуса: 12,10м. 
Височина на автобуса: 3,80м. 
Ширина на Автобуса: 2,55м. 
Цвят на автобуса: Бял 
Седалки: 49+1+1 
Разположение на вратите: 1-1-0 
Резервоар: 500л. пластмасов 
Допълнително оборудване: 
Тоалетна  
Обособено място за багаж на екипажа при втора 
врата 
Достъп до обособеното място за багаж на 
екипажа при стъпалата при втора врата 
Звуков сигнал при движение на заден ход 
Заключване с дистанционно управление  
Двойно остъкляване 
Тонирани стъкла 
Успоредно отваряне на багажници - ръчно 
Маркиращи светлини в края на автобуса 
Автоматични дневни светлини – LED 
Задни  габаритни светлини 
Осветление в двигателното пространство 
Удължител за помпане на гуми – 20 метра 
Круиз контрол 
Тахограф – дигитален 
Авариен светлоотразителен триъгълник 
Клаксон със сгъстен въздух 
FMS  – подготовка 
Двустранно зареждане на гориво 
Резервоар за AdBlue – 80 литра 

Пътнически салон:                                                                  
49 броя луксозни седалки модел - Kiel Avance 
1020 “Joker mit Falte”. Червен нюанс. 
Странично изместване на седалките 
USB контакти – по 1бр/двоен за всяка двойна 
седалка 
Тапицерия на седалките от плат и кожа 
Тапицерия изпълнение - KIEL Avance – син 
нюанс 
Подглавници на седалките от кожа 
Подлакътник откъм пътеката 
Двуточкови колани на всяка седалка 
Триточкови колани на първите седалки 
Масичка на всяка седалка 
Мрежа за списания 
Степенка за краката  
Плисирани пердета в салона 
Нощно осветление в салона 
Дисплей в салона за вътрешна температура 
Аварийни чукчета с въже 
Вентилатор подгряващ при стъпалата на първа 
врата 
Пътеки при шофьора, централна пътека и на 
стъпалата 
Подова настилка – имитация дървен ефект 
ламинат 
Шофьорско място: 
Седалка тип ISRI 6860 
Кожена тапицерия на шофьорската седалка  
Триточков предпазен колан 
Подгряване на седалката 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Xenon предни светлини 
Силов механизъм: 
Двигател - Scania 410 к.с., Евро 6 
Предавателна кутия – Scania GR875R - 
Opticruise  
( 8-степенна механична скоростна кутия с 
автоматично управление )  
Ретардер Scania R3500 
Управление на ретардера – механично и 
автоматично 
Предавателно число диференциал - 2,73 
Управление на скоростната кутия – Opticruise 
Акумулатори 225Ah 
Алтернатори 2х150А 
Автоматични бушони 
Окачване и Колела: 
Пневматично окачване на две оси 
Независимо предно окачване 
Дискови спирачки 
Алуминиеви джанти ALCOA 
Гуми: Мишелин 295/80 R 22.5 
Резервна гума 
Електронно ниво-регулиране ( ферибот ) 
Допълнителен наклон на предната част на 
автобуса 
Система за управление на автопарка: 
Communicator C 300  
Място за екскурзовода: 
Луксозна KIEL екскурзоводска седалка с 
тапицерия от плат и кожа, нюанс червено и черно 
Седалка с триточков колан и подлакътници 
Микрофон за екскурзовода 
Поставка за чаша пред екскурзоводското място 
Допълнително оборудване: 
- AEB, Advanced emergency braking 
- LDW, Lane departure warning 
- ACC, Adaptive Cruise Control 
Круиз контрол 
Тахограф - дигитален 
Инструменти за смяна на гума 
Крик, триъгълник 

Подлакътник на шофьорската седалка ляв 
Подлакътник на шофьорската седалка десен 
Инструментално табло – Colour plus 
Електрическо стъкло при шофьора 
Ел. подгряване шофьорско стъкло 
Електрически щори 
Сейф-кутия при шофьора 
Камера за движение на заден ход 
Камера при втора врата 
Парктроник сензори отзад на автобуса 
Лампа с мека връзка при шофьора 
Отделение за багаж над шофьора – заключващо 
се 
Контакт 12V на арматурното табло 
Дигитален часовник над шофьорското място 
Микрофон за шофьора 
Alco lock – подготовка 
Допълнително подгряване шофьорска зона 
Аудио/Видео: 
Радио система с CD/DVD 
Антена за радио/телефон 
Микрофон за шофьора 
LCD сгъваем монитор отпред 22” 
LCD сгъваем монитор в средата 22” 
Климатична система: 
Автоматична климатична система 
Двузонова климатична система 
Отделен контрол на температурата при водача и 
пътниците 
Допълнително отопление - печка 
Конвекторно отопление в салона 
2 бр. люкове на покрива 
Кетеринг: 
Хладилник отпред в арматурното табло 
Втори хладилник при втора врата 

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

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


