
MOBILITY 

Admita que a qualidade tem um nome !  
Os veículos Mercedes-Benz MOBILITY permitem transportar passageiros, 
com mobilidade reduzida ou condicionada, assegurando os mais elevados 
níveis segurança a bordo. 
Por isso, não se irá surpreender quando entrar num Mercedes-Benz  
MOBILITY, pois as suas mais exigentes expetativas serão correspondidas.  
Seja Bem vindo a bordo e deixe-se viajar sem compromissos ! 
 
Sente-se, Descontraia e sinta o Prazer de Viajar! 

Mercedes-Benz 

Bem Vindo a Bordo ! 

Copyright to DAIMLER 
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A Relação qualidade-preço é 
essencial para o funcionamento 
de um negócio bem sucedido e 
este é um dos fatores que  
ajudaram a tornar os Mini Auto-
carros Mercedes-Benz Sprinter 
tão populares.  
 
Os engenheiros da Mercedes-
Benz têm dado especial atenção 
aos aspetos do veículo que asse-
guram a sua  a sua rentabilidade, 
como são a fiabilidade, uma lon-
ga vida útil e um motor que 
combina economia de combustí-
vel com amplas reservas de 
energia, além de recursos de 
segurança abrangentes. 
 
Eficiência na estrada, combina 
com resultados positivos no seu 
negócio e com paz de espírito. 
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Quando a máxima disponibilidade para passageiros em cadeiras de rodas é o fator preponderante, esta versão  
oferece-lhe essa capacidade e extraordinária flexibilidade, sem necessidade de remover bancos do interior do 
veículo.  Qualquer instituição desejaria ter um veículo com estas caraterísticas de capacidade de se ajustar a cada 
situação do dia-a-dia. 

Algumas imagens podem conter equipamentos opcionais 
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Nivelamento do Pavimento,  revestimento com pavimento anti-derrapante

Degrau extensível elétrico de acesso pela porta lateral deslizante de serviço

Plataforma de elevação de cadeira de rodas, totalmente automática, Braço duplo, 350 kg de capacidade,

Banco individual SLIM em napa hospitalar ignífuga e lavável, com sistema de retenção integrado

Banco individual rebatível e rotativo em napa hospitalar ignífuga e lavável, com sistema de retenção 

Conjunto de 4 Pontos de fixação no pavimento, para ancoragem do sistema de retenção de cadeira de 

Kit de retenção para cadeira de rodas e passageiro; 4 cintos retráteis + 1 cinto 3 pontos

Corrimão auxiliar de acesso na porta de serviço

Revestimento de proteção de cava de roda traseira

Extintor de 2 Kg CO2

Kit de Dísticos de acordo com a legislação aplicável

Caixa de arrumos para sistemas de retenção de cadeira de rodas

Colunas de som para zona de passageiros

Montagem de todos os equipamentos

Homologação Técnica perante autoridade rodoviária

Valor Base  da Transformação;  Viatura não incluída. Iva não Incluído                                                      = Euro

EQUIPAMENTO OPCIONAL Euro €

Iluminação LED para zona de Passageiros 1 160 €

Ar Condicionado de Tablier 1 1.500 €

Ar Condicionado Duplo de Tablier + Passageiros (omitir Ar Condicionado de Tablier) 1 2.580 €

Ar Condicionado Adicional para Passageiros com Saída de Ar Livre (para veículos com AC de Origem) 1 1.800 €

Módulo de Aquecimento para passageiros 1 730 €

Cadeira de Rodas Escamoteável 1 340 €

2º Extintor de 6 Kg para DL 13/2006; 17A/2006, DL 41/2003, DL 5/2013 1 100 €

Estojo de Primeiros socorros 1 50 €

Sistema de Ajuda ao Estacionamento traseiro 1 160 €

Alarme Volumétrico 1 250 €

Sistema de retenção SRC Isofix para Bancos de Passageiros 6 240 €

Hotspot Internet sem Fios a bordo, preparado para qualquer operador 1 370 €

Personalização dos bancos dos passageiros com Logotipo da marca ou do cliente 1 350 €

Pacote especial para Transporte de Crianças DL 13/2006 1 2.800 €

Reforço de suspensão traseira pneumático para aumentar estabilidade e conforto 1 1.200 €

PREPARAÇÃO STANDARD - MB Novo Sprinter 3XX/43 TA 3,5 ton -  Mobility 9L | 6 CR
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