
Idealny pojazd dla domów opieki 
 
Szanowni Państwo, 
 
chcielibyśmy zaoferować Państwu autobus z windą dla osób niepełnosprawnych i 
seniorów. 
 
Oferowany, używany, międzymiastowy autobus marki BOVA Futura FLD 127 365 jest 
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i seniorów.  Ze względu na specyfike 
pojazdu jest idealny dla potrzeb domów opieki.  
 
Niniejszy pojazd może umożliwić Państwu zarówno bieżące przemieszczanie waszych 
podopiecznych jak również ich przewóz na organizowane wycieczki, imprezy plenerowe i 
inne zajęcia rehabilitacyjne.  
 
Wchodząc na poniżej podanego linka mogą Państwo zapoznać się z dokumentacją 
zdjęciową autobusu. 
 
Zwracamy również Państwa uwage na fakt, że oferowany pojazd ma bardzo atrakcyjną 
cenę. 
 
Autobus był dotychczas eksploatowany w okolicach Frankfurtu nad Menem.  
Pojazd charakteryzuje się bardzo dobrym stanem technicznym i optycznym. 
 
W przypadku zainteresowania zapraszamy Państwa na oględziny. 
 
BOVA Futura FLD 127 365 
Rocznik: 04 / 2010 
Przebieg: 826 000 km 
Silnik: DAF 
Moc silnika: 362 KM 
Pojemność silnika: 9166 cm³ 
Typ skrzyni biegów: ZF automatyczna 
Miejsc siedzacych/stojacych: 51/21; możliwość wbudowania 4 dodatkowych miejsc 
Ilość osi: 2 
Zużycie paliwa: 23 [l/100km] 
Cena:                                            49.750,- Euro netto, wraz z windą   (Cena do negocjacji) 
 
 
Wyposażenie:  
 
AFM-Bruns winda dla osób niepełnosprawnych  firmy Apener Maschinen- 
Förderanlagen, cena windy: 12. 500, - Euro wliczona w cenę pojazdu 
 
fotele odchylane, oświetlenie indywidualne, nawiewy dyszowe, ABS, ASR, tempomat, 
retarder, CD, klimatyzacja, radio, wyświetlacz matrix, rampa dla inwalidów, regulacja 
wysokości nadwozia, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, elektryczne lusterka, fotele 
odchylane, ogrzewanie stacjonarne, ESP 
 
dwa zbiorniki paliwa: 600 l, pierwsza ręka, pochodzi z niemieckich zakładów 
komunikacyjnych, miejsce do wbudowania dodatkowych 4 miejsc siedzacych, lampki do 
czytania, 21 miejsc stojących, bardzo zadbany 
 
Cena:  49.900,- Euro netto    (Cena do negocjacji) 
 



W załącznikach przesyłamy zdjecia pojazdu. 
 
Chętnie odpowiemy Państwu na wszelkie pytania. Prosimy o kontakt telefoniczny pod 
numerem 0048 787 144 504 lub e-mailowy na adres passionbus@wp.pl 
 
 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!!!!!!!!!!! 
 
Z poważaniem  
 
Rafał Lewandowski 
____________________________________ 
F.H.U. PASSION 
Andrzej Lewandowski 
ul. Jana III Sobieskiego 30/12 
86-300 Grudziadz 
Tel.: 0048 787 144 504 
e-mail: passionbus@wp.pl 
 
     

















 


