SOKOLDALÚNAK SZÜLETETT. NYERESÉGESNEK ÉPÜLT.

Az Ön partnere a fenntartható fuvarozásban

SOKOLDALÚNAK SZÜLETETT.
NYERESÉGESNEK ÉPÜLT.
Sokoldalúnak született, és regionális, illetve belföldi távolsági járatokra, repülőtéri
transzferekre, valamint különjárati utazásokra és kirándulásokra terveztük. Az új
EVADYS az Ön tökéletes üzleti partnere.
Az új típus az IVECO BUS helyközi és távolsági buszaira egyaránt jellemző tulajdonságokkal rendelkezik: maximális kényelem és biztonság az utasoknak, a járművezető
rutinfeladatainak tényleges leegyszerűsítése és a buszüzemeltetők költségeinek valódi
optimalizálása.
Az új EVADYS típussal most kibővítettük a termékkínálatot a CROSSWAY
mellett, kiegészítve a vegyes felhasználású városközi/kiránduló buszok felső szegmensét. A legkeresettebb európai helyközi buszok minden erősségét magával hordozza:
kimagasló sokoldalúság, bizonyított megbízhatóság és optimalizált nyereségesség.
Az új EVADYS egy sokoldalú és egy non-stop nyereséges jármű tökéletes elegye.
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A HATÉKONY,
OPTIMALIZÁLT MEGOLDÁS
Az új EVADYS a tökéletes megoldás, ha Önnek rugalmasságra és beruházásának maximális
megtérülésére van szüksége, felkészülve bármilyen küldetés teljesítésére: az transzfer feladatoktól
a különjárati turista- és kirándulóalkalmazásokon át a menetrend szerinti járatokig.
A CROSSWAY génjeivel és a MAGELYS élményével rendelkező egyedüli típusként a piacon
az új EVADYS a sokoldalú üzemeltethetőség igazi bajnoka – hétköznapokon és hétvégéken
egyaránt –, amely erősebb, kényelmesebb és nagyobb csomagterű, mint egy hagyományos helyközi távolsági busz, ugyanakkor kompaktabb, könnyebben megközelíthető és kisebb tömegű, ezáltal
üzemanyag-takarékosabb, mint egy magaspadlós turistabusz, miközben nagyobb a hasznos teherbírása.
Az új EVADYS a csehországi Vysoké Myto városában található üzemben készül, amely jelentős
buszgyártási hagyományokra tekint vissza, és 2015-ben ünnepelte fennállásának 120. évfordulóját.
A továbbfejlesztett csomagtérnek köszönhetően Ön teljesen kihasználhatja az új EVADYS üléskapacitását, hiszen minden felszálló utas poggyásza biztonságosan és kényelmesen elhelyezhető.
Ez a jármű ideális kialakítású az olyan sok megállással tűzdelt járatokra, amelyekre a turistabuszok
kevésbé alkalmasak, de kellően hosszúak ahhoz, hogy nagyobb teljesítményt és utaskényelmet
nyújtsanak.
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AZ ÚJ EVADYS RÖVID ÁTTEKINTÉSE
KIMAGASLÓ SOKOLDALÚSÁG
• Új, személyre szabott, többcélú járműfelépítés
• Akár 12 m3-es csomagtér-kapacitás: tökéletes regionális és belföldi menetrend szerinti járatokhoz,
repülőtéri transzferekhez, valamint különjárati turista- és kirándulóalkalmazásokhoz
BIZONYÍTOTT MEGBÍZHATÓSÁG
• Jelentős örökség és nagy múltú tapasztalat
• Szélsőséges út- és klímaviszonyok között tesztelve: -30 °C és +50 °C között
• Az egyedülálló Hi-SCR technológia révén nincs szükség regenerációra
OPTIMALIZÁLT NYERESÉGESSÉG
•
•
•
•

A kategória legkisebb teljes birtoklási költsége
Kedvező üzemanyag-fogyasztás és hosszú szervizintervallumok
Jó értéktartás
Optimalizált többcélú alkalmazhatóság munkanapokon és hétvégéken egyaránt

MAXIMÁLIS KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG
• A legmagasabb szintű kényelmi felszereltség a kategóriájában
• Fejlett passzív és aktív biztonsági rendszerek
• Alacsony zaj- és rezgésszint a kettős tömegű lendkeréknek,
illetve az optimalizált Cw értéknek köszönhetően
• Mozgásukban korlátozott utasok szállítása, beleértve a kerekesszékeseket is
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KIMAGASLÓ SOKOLDALÚSÁG
A buszgyártóipar legfontosabb típusainak örököseként az új EVADYS a legsokoldalúbb jármű,
amellyel Ön gazdagíthatja a flottáját.
Személyre szabott, többcélú járműfelépítésével éppúgy megfelel sok megállással járó menetrend
szerinti járatokra, mint turistafeladatokra.
Az új EVADYS nemcsak a legmagasabb szintű kényelmet nyújtja az utasoknak, hanem a
poggyászukról is gondoskodik.
A tágas csomagtérnek köszönhetően Ön soha sem lesz bajban utasai bőröndjeivel, illetve táskáival.
A poggyásznak azonban a térfogatánál is fontosabb a tömege: ezért tanulmányoztuk a legjobb
megoldásokat, hogy optimalizáljuk a teherbírást, emellett pedig elkerüljük a kihasználatlan
tereket. Így akár 10,15 m3 is lehet a csomagtér teljes térfogata, amelyet az utastér
csomagtartópolcai 1,8 m3-rel egészítenek ki, ezáltal a teljes csomagkapacitás elérheti a 12 m3-t,
ami utasonként átlagosan 200 liternyi poggyász szállítását teszi lehetővé.
Kétféle hosszúság és három ajtótípus szerepel a kínálatban a különböző üzemeltetési követelmények teljesítéséhez: egyszárnyú középső ajtó, ha középre WC kerül, kétszárnyú középső ajtó
kerekesszék-lift beépítéséhez és egyszárnyú hátsó ajtó, amely maximális, rekordméretű csomagtér
kialakítását teszi lehetővé, továbbá 15 különböző üléselrendezés közül lehet választani. Így az új
EVADYS az ideálisan sokoldalú távolsági busz.
A különböző fajtájú sebességváltók kínálatából (kézi, robotizált és automatikus) Ön kiválaszthatja
a piaci igényekhez és a jármű adott alkalmazási területeihez optimális megoldást.
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BIZONYÍTOTT MEGBÍZHATÓSÁG
A helyközi járműveink családjának bizonyított megbízhatóságát, és az ezek terén szerzett páratlan
tapasztalatainkat vettük alapul, hogy a többcélú és sokoldalú alkalmazásokhoz tökéletes busznak
fejleszthessük ki az új EVADYS típust.
Sorozatosan teszteltük szélsőséges forgalmi és időjárási körülmények között, -30 °C-tól +50 °C-ig,
több mint 120 ezer tesztkilométert futott közúton, funkcionális próbáknak vetettük alá, valamint
európai utakon kétmillió kilométer futásával egyenértékű tartóssági teszteket teljesített, így az új
EVADYS maximális teljesítményt, masszívságot és megbízhatóságot nyújt minden útvonalon,
magas szintű utazási kényelemmel társítva.
A jármű vázszerkezetét és alkatrészeit kataforézises korróziógátló kezelés védi, amely a legfejlettebb és leghatékonyabb ipari megoldás a korrózió ellen.
Az új EVADYS típusnál alkalmazott megoldások a fenntarthatóságot és hosszú élettartamot
biztosító anyagok, illetve technológiák révén megfelelnek a közösségi közlekedés szabványainak.
Az egyedülálló IVECO HI-SCR megoldás segíti elkerülni a nagy hőmérséklettel járó regeneráció
kockázatát, és maximális biztonságot garantál az Ön utasainak.
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OPTIMALIZÁLT NYERESÉGESSÉG
A csökkentett üzemeltetési költségek, a kis üzemanyag- és AdBlue-fogyasztás, a hosszú szervizintervallumok és a környezetbarát tulajdonságai nagyon hatékony megoldássá teszik az új EVADYS típust, bármi is legyen a küldetése.
Az új EVADYS típust turista- és helyközi buszok ihlették, így kiváló termelékenységet nyújt üzemeltetőinek.
Az új EVADYS optimalizált sokoldalúsága révén munkanapokon és hétvégéken egyaránt alkalmazható, maximális termelékenységet
nyújtva az üzemeltetőknek.
A nagy utaskapacitás, a küldetések és alkalmazási területek lehetőségeinek teljes rugalmassága, valamint a kategória legkisebb teljes birtoklási költsége (TCO) tökéletes nyereségtermelővé teszi az új EVADYS típust, kiváló minőséggel, teljesítménnyel és ár-pozicionálással.
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MAXIMÁLIS KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG
Turista- és helyközi típusaink génjeinek ügyes elegyítésével az új EVADYS a kategóriájában csúcsszínvonalú kényelmet és maximális biztonságot nyújt járművezetőjének és utasainak.
A megfelelő hőkomfortról a légkondicionáló- és fűtőrendszerek széles választéka gondoskodik. A dupla
üvegezésű ablakok és a többrétegű padlóburkolat a zaj- és hőszigetelés szempontjából is előnyös.
A sikeres utazás egyik kulcsfontosságú tényezőjeként a tökéletes megközelíthetőség az új EVADYS
egyik erőssége. A jármű felkészíthető mozgásukban korlátozott utasok szállítására, a beépített Q’Straint
kerekesszék-rögzítő rendszer maximális biztonságot és optimális térkihasználást garantál.
A középső folyosó szélessége és az ülések ergonomikus kialakítása megkönnyíti az utastéren belüli
mozgást.
A kényelmet és a kiszolgálást illetően az új EVADYS felszerelhető az új, dönthető háttámlájú utaskísérő-üléssel, tágas csomagtartópolcokkal, az utaskísérő-ülés melletti italhűtő rekesszel, konyhával, videolejátszóval és Wi-Fi vezeték nélküli internetkapcsolattal. Az utasok kényelmét továbbá egyéni világítás és
levegőbefúvók, USB-csatlakozók és WC is szolgálhatja.
FEJLETT BIZTONSÁGI RENDSZEREK
Fékvezérlés
Ez magában foglalja az olyan alapfunkciókat, mint az:
+ EBS (elektronikus vezérlésű fékrendszer)
+ ASR (kipörgésgátló)
+ ESP (elektronikus menetstabilizáló) / csökkenti a jármű feletti uralom elvesztésének kockázatát

Aktív biztonsági berendezések
+ LDWS (sávelhagyásra figyelmeztető rendszer)
+ AEBS (automatikusan vészfékező rendszer) / rövidebb reakcióidő és féktávolság

Passzív biztonsági rendszerek
+ Kataforézises védelem (az alváz robusztussága)
+ R66.02 (a vázszerkezet ellenállása baleset során)
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EVADYS TCO: KIALAKÍTÁSÁNÁL FOGVA KÖLTSÉGHATÉKONY
A teljes birtoklási költség (TCO) a fejlesztési folyamat szerves része. Nagyon elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy optimalizáljuk az
EVADYS egész élettartama során a teljes birtoklási költséget befolyásoló összes elemet: karbantartási és javítási költségek, üzemanyagés AdBlue-fogyasztás, alkatrészek és cserealkatrészek jobb elérhetősége.
Az eredmény? Minden ügyfelünk számára nagyobb elégedettséget okozó általános megtakarítások és a járművek jobb értéktartása.
Kevesebb szervizelés miatti leállás a jármű üzemeltetése során (az Euro V-ösökhöz képest):
+ motorolaj csereintervalluma és az összes szokványos karbantartási művelet, illetve ellenőrzés (+50%)
+ részecskeszűrő csereintervalluma (+300%)
+ légszűrő és hidrosztatikus olajszűrő csereintervalluma (+50%)

2 év garancia az alkatrészekre és a szervizmunkára, valamint 5 év garancia az átrozsdásodás ellen
LED-es világítás beépítése:
5x hosszabb élettartam, 70%-kal kisebb áramfogyasztás.
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HIGH EFFICIENCY
AdBlue “/ DEF”

Regeneráció? Köszönöm, nem!
Kerülje el a nagyhőmérsékletű kényszerregeneráció minden kockázatát!
Az IVECO BUS az iparágban elsőként kínálja a HI-SCR (szelektív katalitikus redukció)
megoldást az Euro VI normát teljesítő városi és távolsági autóbuszain.

Elektronikus vezérlőegység

NO2
HC

CO
Ellátó modul

PM

• Az EGR nélküli rendszer nem befolyásolja az égési folyamatot: a motor csak tiszta levegőt
szív, nem keveredik forrón visszavezetett kipufogógázzal.
• A Hi-SCR rendszer esetében még üzemanyagot sem kell a kipufogórendszerbe fecskendezni a részecskeszűrő regenerálásához, elkerülve ezáltal a kipufogógáz nagy hőmérsékletét.

1

2

3

DOC

Keverő

DPF

A kompakt és egyszerű kialakítás csökkenti a jármű tömegét és könnyű beépítést tesz
lehetővé.

N2

Adagoló modul

H2O

NH3 NO2

CO2
NH3

4

5

AZ IVECO HI-SCR ELŐNYEI
SCR

+
+
+
+
+
+
+

Nincs EGR (kipufogógáz-visszavezetés)
Nincs hősokk a DPF kitisztításához (dízel részecskeszűrő)
Nincs gátló kapcsoló a műszerfalon
Nincs szükség a járművezető beavatkozására
Hosszabb szervizintervallumok a kisebb szervizköltségek érdekében
Nagyobb hatékonyság és kisebb üzemanyag-fogyasztás
Egyszerűség és megbízhatóság

AdBlue “/ DEF”

N2

CUC
CO2

H2O

Új hátsó tengely
• Könnyebb és csendesebb
• Nagyobb ellenálló képesség, tartósság és nyomatékkapacitás
Kézi, robotizált és automatikus sebességváltó
• Új kézi és automatikus sebességváltók
• Kisebb zajszint
• 60%-kal hosszabb élettartam
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AZ EVADYS MAGA A NAGYFOKÚ SOKOLDALÚSÁG
A kétféle hosszúságban készülő EVADYS magas szintű utaskényelmet és maximális utaskapacitást, nagyobb térfogatú és könnyebben
hozzáférhető csomagteret (ládatér nyílása 860 mm), 1140 mm magas közlekedőfolyosót, négyféle sebességváltót és új, motoros
vezetőoldali ablakmozgatást kínál.
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Hosszúság

KÉTSZÁRNYÚ KÖZÉPSŐ AJTÓ

EGYSZÁRNYÚ KÖZÉPSŐ AJTÓ

EGYSZÁRNYÚ HÁTSÓ AJTÓ

Ideális közepes és hosszú távú regionális
menetrend szerinti járatokra
akadálymentességgel

Ideális turistaalkalmazásra

Tökéletes kirándulásokhoz vagy repülőtéri
transzfer használt buszok esetében

12m

13m

12m

13m

Padlómagasság a folyosón
/ ülések alatt

~1140 mm

Utastér belmagassága

~2000 mm

Belépési magasság

344 mm

Ajtók szélessége

első ajtó – 800 mm / középső ajtó – 1200 mm

első ajtó – 800 mm / középső ajtó – 800 mm

Motor

Cursor 9, 400 LE

Sebességváltó

kézi, robotizált, automatikus

12m

13m

első ajtó – 800 mm / hátsó ajtó – 800 mm

Utasülések maximális száma

53

61 (55+4+2)

53

57

55

59

Teljes csomagkapacitás
(beleértve a csomagtartópolcokat)
maximálisan (m3)

8

9,7

9,2

11,2

10,2

12
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ÜLÉSEK
Gondosan tanulmányoztuk a rendelkezésre álló különféle üléselrendezéseket, hogy a kényelem és az utaskapacitás legjobb arányát
kínálhassuk.
Ülésválasztékunk négy modellje révén Ön maximálisan a fuvarküldetéseihez igazíthatja járművét, és kompromisszumok nélküli,
kellemes utazást garantálhat az utasoknak.
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ÜLÉSVÁLASZTÉK
LINEO FIX & LINEO TI

SPACIO LINE & SPACIO COMFORT

Menetrend szerinti járatokhoz való, elsősorban elővárosi és regionális helyközi
üzemeltetéshez. A kényelmes, merevtámlájú ülés formája ergonómiailag ideális
megoldás.

Esztétikus, ergonomikus és kényelmes. Az új Spacio üléseket úgy terveztük,
hogy mindenféle utazás során maximális kényelmet biztosítsanak az utasoknak.

EVADYS

LINEO FIX

LINEO TI

SPACIO LINE

SPACIO COMFORT

O

S

O

O
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ÜLÉSELRENDEZÉS

KÉTSZÁRNYÚ KÖZÉPSŐ AJTÓ

EGYSZÁRNYÚ KÖZÉPSŐ AJTÓ

HÁTSÓ AJTÓ

12m

53 utasülés (49+2+2)

51 utasülés + utaskísérő-ülés + WC + konyha

53 utasülés + utaskísérő-ülés

61 (55+4+2) utasülés

55 utasülés + utaskísérő-ülés

57 utasülés + utaskísérő-ülés

13m

*További lehetséges elrendezésekkel kapcsolatosan kérjük, keresse fel értékesítőinket!

Utasülések
18

Felhajtható ülések

Vezetőülés

Utaskísérő-ülés

FOKOZOTT SZEMÉLYRE
SZABHATÓSÁG
+ WC
+ Konyha
+ Kerekesszék-lift
+ Pantográfos (párhuzamos síkban nyíló) csomagtérfedelek
+ Új utaskísérő-ülés dönthető háttámlával
+ Útra irányított kamera
+ Utaskísérőre irányított kamera
+ Wi-Fi
+ Egyéni panelek USB-csatlakozóval
+ Tároló- és hűtőrekesz a járművezetőnek
+ Italhűtő rekesz az utaskísérő-ülés mellett
+ Motoros vezetőoldali ablakmozgatás
+ Beépített sofőrhálóhely a folyosó alatt
+ Beépített Q’Straint kerekesszék-rögzítő rendszer
+ Központi szemetes a középső ajtónál

19

BEÉPÍTETT MINŐSÉG
Csúcsszínvonalú ellenőrzés.
A Vysoké Mýto-i gyárban alkalmazott minőségellenőrzés világszinten is a legjobbak közé tartozik.
A teljes gyártási folyamatot a WCM program (World Class Manufacturing) irányítja, amely japán autógyártók tapasztalatain és módszerein alapul. Ennek a rendszernek a legfontosabb alapelve meglehetősen egyszerű, de szigorú: a
hibás terméket közvetlenül azon a munkaállomáson kell felismerni, ahol a hiba történt, és minden egyes hibát azonnal ki kell javítani.
Az elsődleges cél egy olyan folyamat létrehozása, ahol nem fordulhatnak elő hibás alkatrészek. Ezért vezetünk be
folyamatosan új termelési eljárásokat, és fejlesztjük a jól bevált régieket.
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A gyártás során 2D-s és 3D-s lézeres megmunkáló állomásokat, hegesztőrobotokat, az egész vázszerkezet méreteinek
pontos ellenőrzésére pedig óriási mobil és álló 3D-s letapogatókat használunk. Egyedülálló fényezőüzemünk a járművek
karosszériájának hosszú élettartamát biztosítja. A műveletek alapja az elektrokémiai galvanizálás elvén működő kataforézises bevonatolás. Erre a célra egy egyedülálló, 300 m3-es, kataforézises merítőmedencét használunk. Az utolsó fényezési
réteget teljesen robotizált fényezőkamrákban visszük fel.
Minden erőfeszítésünk hiábavaló lenne a hibátlan összeszerelés nélkül. A folyamat központilag ellenőrzött, a fontos berendezések működését az ellenőrző szerver Wi-Fi kapcsolaton keresztül online figyeli. Ha valamilyen rendellenességet fedez fel
a rendszer, akkor utasításokat ad a hiba valós idejű orvoslására.
Minden egyes jármű gyártási folyamata diagnosztikai tesztek sorozatával zárul.
Minden járművet közúton is tesztelünk a kiszállítás, illetve az ügyfélnek való átadás előtt.
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IVECO BUS. MINDIG ÖN MELLETT
IVECO CAPITAL
Az IVECO CAPITAL az IVECO házon belüli pénzügyi szolgáltatója, amely finanszírozási, lízingelési,
járműbérlési és kiegészítő szolgáltatások teljes választékát nyújtja buszokhoz, tehergépkocsikhoz
és kishaszonjárművekhez.
A csomag kiterjesztett garanciával, javítási és karbantartási szerződésekkel, valamint különféle
biztosításokkal is kiegészíthető.*
Minden pénzügyi megoldás személyre szabható az ügyfelek igényeinek megfelelően,
és új, illetve használt járművekre, valamint átépítésekre is igénybe vehető.
Az IVECO CAPITAL szaktanácsadást is nyújt az ügyfeleknek, hogy a vállalkozásuk pénzügyi és
költségvetési követelményeihez legjobban illő terméket választhassák. Bővebb tájékoztatásért lépjen kapcsolatba IVECO márkakereskedőjével!
*Hitelbírálat tárgya. Az ajánlatok és a termékek országonként eltérhetnek a helyi pénzügyi és
könyvelési szabályoktól függően.

ELEMENTS
Az IVECO megalkotta az ELEMENTS programot, hogy ügyfelei mindig a legjobbat kaphassák: ez a
személyre szabott szervizcsomagok széles választékát nyújtja, hogy az Ön járműve megőrizhesse
tökéletes állapotát.
Az ELEMENTS rendszer rugalmassága révén az ügyfelek mindig a lehető legelőnyösebb szolgáltatást kaphatják, méghozzá személyre szabottan. Sőt, az ELEMENTS keretében az ügyfelek kiválaszthatják a vállalkozásukhoz legjobban illeszkedő szolgáltatási szintet, garantáltan rögzített, kézben
tartott költségek mellett.
Mindig felkészülten, mindig Ön mellett. Bármerre is jár.
Iveco Assistance Non-Stop, a hét 7 napján, a nap 24 órájában, csupán egyetlen
telefonhívással közvetlen kapcsolatba léphet az IVECO vállalattal, és azonnal támogatást kaphat, biztosítva üzletmenetének zökkenőmentességét.
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EREDETI ALKATRÉSZEK
Az IVECO BUS Genuine Parts eredeti alkatrészeknek köszönhetően hosszú időkön át fenntartható az új EVADYS által nyújtott teljesítmény, ami a beszállítók és az anyagok gondos megválasztásának, valamint a számos megfelelőségi, megbízhatósági és tartóssági tesztünknek az eredménye.
Az IVECO BUS az új és gyárilag felújított cserealkatrészek, karbantartási alkatrészkészletek és
szervizcsomagok széles választékát kínálja, amelyekkel leszoríthatók a karbantartási költségek,
illetve csökkenthető a környezet terhelése.
Az IVECO BUS tudja, hogy az idő fontos az ügyfeleinek. Ezért alkalmazunk fejlett és nagyon
hatékony alkatrész-ellátó, illetve -elosztó rendszert, amely a hét 7 napján bármelyik országban a
megrendeléstől számított 24 órán belül éjjel-nappal kiszállítja a kívánt alkatrészt.

A MI SZERELŐINK AZ ÖN PARTNEREI.
Az IVECO BUS a teljes járműpalettájához kiterjedt szervizhálózatot nyújt, amely a folyamatosan
továbbképzett, felkészült szerelők révén a legjobb támogatást biztosítja az ügyfeleknek. A
Teleservices szolgáltatásnak köszönhetően a legnagyobb hatékonysággal távolról is elvégezhetők
segélynyújtási műveletek. Az IVECO BUS az Euro VI-os járművek esetében az alkatrészek jobb
hozzáférhetőségét nyújtja, valamint ésszerűbb karbantartási ütemterveket és ezáltal ritkább
szervizlátogatásokat biztosít. Az IVECO BUS járműveket úgy tervezték, hogy egyszerűbb és
olcsóbb karbantarthatóságot garantáljanak.

Az IVECO BUS a CNH Industrial N.V. márkája, a termelési eszközök iparágának világméretű vezető szereplője, amely különféle üzletágai révén mezőgazdasági és építőipari gépeket, tehergépkocsikat,
kishaszonjárműveket, autóbuszokat, valamint speciális járműveket tervez, gyárt, illetve értékesít, emellett hajtásláncok széles választékát is kínálja. Továbbá kiváló teljesítményt nyújtó eredeti alkatrészeket is
szállít a CNH Industrial összes kereskedelmi márkájához.
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Az Ön partnere a fenntartható fuvarozásban

DanubeTruck Magyarország Kft.
Hunyadi János út 6.
1117 Budapest
Telefon: +36-1-802-8000
Ezt a prospektust világszerte kiadják. Az egyes modellek alap- és extrafelszereltsége, valamint elérhetősége országonként eltérhet. Az IVECO BUS fenntartja a kialakítás és a műszaki tartalom mindenkori előzetes bejelentés nélküli változtatásának jogát anélkül, hogy ez
bármilyen kötelezettséget vonna maga után a már értékesített termékeken ugyanezen módosítások utólagos elvégzésére vonatkozóan. Az illusztrációk extrafelszereléseket is ábrázolhatnak vagy előfordulhat, hogy nem mutatnak minden szériafelszerelést. Bts Adv.

