Informacja prasowa
8 Klas X na pomoc w górach

Klasa X w służbie GOPR

6 grudnia 2018 roku w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Mercedes-Benz Vans Polska
przekazał w użytkowanie Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu osiem
pojazdów Klasy X 250 d 4MATIC z 4-cylindrowym silnikiem o mocy 190 KM.
Kluczyki do ośmiu Klas X, w kolorze białym, oznakowanych emblematami GOPR, przekazał
uroczyście René Achinger, dyrektor zarządzający Mercedes-Benz Vans Polska:
– Bardzo się cieszę, że Klasa X rozpoczyna swoją służbę w szeregach Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jesteśmy dumni z tej współpracy, bo
bezpieczeństwo od zawsze jest, oprócz wysokiej jakości, jednym z głównych priorytetów
marki Mercedes-Benz, a marka GOPR reprezentuje w dziedzinie ratownictwa najwyższe
standardy. Każdy wypadek, czy to drogowy, czy górski, to o jeden wypadek za dużo –
jednak, jeśli już do niego dojdzie i do akcji wkraczają ratownicy, to od ich wyszkolenia i
wyposażenia zależy wiele: możliwość i czas dojazdu, łatwy dostęp do osprzętu
ratowniczego. Klasa X jest w moim przekonaniu najlepszym partnerem dla tej klasy
ratowników, jaką reprezentuje GOPR.
Nasz pickup – pierwszy z gwiazdą na masce – łączy solidność, wytrzymałość i
funkcjonalność klasyczne dla tego segmentu pojazdów, z cechami charakterystycznymi dla
samochodów osobowych Mercedesa: wysoką jakością, bezpieczeństwem i komfortem.
Jestem przekonany, że wszystkie te walory doskonale wpisują się w charakter zastosowań,
jakich wymaga służba ratownicza GOPR. Przekazując Klasę X, mogę zagwarantować, że
jest to pojazd, który nie tylko dowiezie ratowników na każde, nawet najtrudniejsze miejsce
zdarzenia, pomieści dowolny niezbędny sprzęt, ale też zapewni wygodę, przyjemność i
przede wszystkim bezpieczeństwo samym jego użytkownikom.
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Jak podkreślił naczelnik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Jacek Dębicki,
który w imieniu organizacji odebrał pojazdy, współpraca GOPR z Mercedes-Benz Polska
trwa już od 2011 roku. – To już nasza ósma umowa z firmą Mercedes-Benz Polska. Jestem
bardzo szczęśliwy, że możemy kontynuować współpracę z taką marką. Mieliśmy
przyjemność użytkować wcześniej Klasę GLK i GLC, które pracowały niezawodnie i
bezawaryjnie. Teraz, dzięki nowej umowie, będziemy mieli do dyspozycji pojazd jeszcze
bardziej uterenowiony – najnowszy pickup z gwiazdą, czyli Klasę X. To pojazd
zdecydowanie terenowy, ale o poziomie komfortu i bezpieczeństwa samochodu osobowego.
Jestem przekonany, że Klasa X, między innymi dzięki napędowi na cztery koła, będzie się
doskonale spisywać w trudnych górskich warunkach zarówno latem, jak zimą, co zapewni
nam bezawaryjną pracę. Jesteśmy bardzo wdzięczni Mercedes-Benz Vans, że nasza
organizacja może korzystać z takiego sprzętu – jest to dla nas duża pomoc i wsparcie.
W ramach umowy GOPR będzie przez rok użytkować osiem pojazdów Klasy X 250 d
4MATIC z 4-cylindrowym silnikiem o mocy 190 KM. Samochody posiadają wyposażenie
zgodne z linią PROGRESSIVE, które obejmuje m.in. 17-calowe felgi aluminiowe, skórzane
elementy wykończenia wnętrza i system mocowania ładunku na trzech ścianach skrzyni, a
także kompas w samościemniającym się lusterku wstecznym.
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