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Tento dokument byl vydán pro celosvětové použití. Standardní a volitelná výbava a dostupnost jednotlivých modelů se může v jednotlivých zemích lišit. IVECO BUS si vyhrazuje právo učinit kdykoli
změny týkající se konstrukce a technického vybavení bez předešlého upozornění, a bez povinnosti jakkoli upravit již prodané jednotky. Ilustrace mohou znázorňovat volitelnou výbavu nebo nemusí
ukazovat veškeré standardní vybavení. - Bts Adv.
E-WAYCZ1119

ESTETICKÁ IDENTITA
Autobus E-WAY byl vytvořen k provozu ve městě a se svou charakteristickou identitou přispívá
k zajištění vysoce kvalitní mobility.
E-WAY nabízí estetické a komfortní prostředí pro pasažéry i řidiče.
Díky svému dynamickému čelu v současném designu, širokému čelnímu sklu a stylu, který evokuje
sílu a bezpečí, zaručuje autobus E-WAY rychlejší a spolehlivější cesty.
Pro své vlastnosti E-WAY perfektně zapadá do měnících se požadavků městské mobility.

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO
KVALITNÍ MOBILITU
E-WAY byl navržen k jízdě ve zvláštních autobusových pruzích za účelem zkvalitnění cestování
a zlepšení prostředí pro obyvatele měst. Svými službami se tak blíží dalším konvenčním systémům
veřejné dopravy a dostupný je jak v standardní, tak v kloubové verzi.
Díky jejich rozdílným úrovním přizpůsobení interiéru i exteriéru dle přání zákazníka, poskytují
modely E-WAY nejen pohodlí a přátelské prostředí, ale také přispívají k image a atraktivitě městské
dopravy.
Svým střešním obložením, kryty kol a liniemi celého vozidla budí autobus E-WAY dojem perfektně
integrovaného prostředku do městské scenérie.
Pro širokou nabídku materiálů a možných zákaznických úprav, lze interiér prostoru pro cestující
značně vylepšit. Díky prohloubenému přístrojovému panelu je řidiči zajištěna excelentní viditelnost
a větší pohodlí při řízení.
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ZÁKAZNÍKŮM JE TŘEBA
NASLOUCHAT
Přívětivý design a funkční vnitřní uspořádání spojují pohodlnou cestou s potřebou vyhovět různým
provozním požadavkům.
VNITŘNÍ DESIGN
Zákazník může vybírat z široké nabídky sedadel a úrovní komfortu, různých možností dekorace
interiéru, mnoha barevných možností sloupků a madel, obložení stěn a stropu.
Různé možnosti rozložení sedadel umožňují zákazníkovi vytvořit vozidlo na míru přesně podle
potřeb daného dopravního systému.
INFORMACE A BEZPEČNOST
• Integrované informační obrazovky a možnost kamerových systémů.
• Volba vybavení vozidla obrazovkami a mapami autobusových tras a zastávek.
DOBRÁ PŘÍSTUPNOST PRO KAŽDÉHO
Rovná podlaha po celé délce autobusu umožňuje plynulejší nástup a výstup pasažérů a je přívětivější
pro lidi s omezenou pohyblivostí, dětským kočárkem či kolečkovým křeslem. Ve vozidle mohou
být až dvě místa pro kolečková křesla: nalevo, napravo či na obou stranách.

Stojany na kola a zavazadla: specifické vybavení
vyvinuté na přání zákazníka a přizpůsobené jeho
vlastním provozním podmínkám.
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E-WAYCZ1119

LEHKOST

Možnosti

Trojúhelníková okna v dolní části platformy.
Až pět segmentů trojúhelníkových oken u dvanáctimetrové verze.
Průsvitný kloub u osmnáctimetrové verze.

• Jednoduchý otevíratelný poklop na střeše nebo prosklená střecha Lumi’Bus®
(v modrém, oranžovém, červeném nebo růžovém provedení)
• Nepřímé osvětlení: Lampa’Bus® (v modrém, oranžovém, zeleném nebo bílém provedení)
• LED bodová světla
• USB porty
• LED diody na zadních stranách sedadel, které pasažérům s omezenou pohyblivostí umožní
najít pro ně určená sedadla
• Posuvné prosklené dveře

p_IvecoBus_EWAY_CZ.indd 1

Tento dokument byl vydán pro celosvětové použití. Standardní a volitelná výbava a dostupnost jednotlivých modelů se může v jednotlivých zemích lišit. IVECO BUS si vyhrazuje právo učinit kdykoli
změny týkající se konstrukce a technického vybavení bez předešlého upozornění, a bez povinnosti jakkoli upravit již prodané jednotky. Ilustrace mohou znázorňovat volitelnou výbavu nebo nemusí
ukazovat veškeré standardní vybavení. - Bts Adv.

UVNITŘ AUTOBUSU

06/11/19 09:50

