4 000-ny autokar turystyczny ComfortClass 400
dostarczony
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· Od 2003 roku duży sukces na europejskim rynku autobusowym
· 4 000-ny pojazd dostarczony dla firmy Berr GmbH z Górnej Bawarii
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Neu-Ulm – Dostawa 4 000-nego pojazdu marki Setra ComfortClass 400 jest widocznym i
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najaktualniejszym dowodem na to, że ta seria ekonomicznych autobusów do przewozów
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turystycznych i okazjonalnych w ciągu sześciu lat od debiutu rynkowego w Europie odniosła
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duży sukces. W ciągu ostatnich sześciu lat program produktowy rozrósł się do łącznie
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siedmiu dwu- i trzyosiowych modeli. Obejmuje on pojazdy od modelu S 415 GT o długości
12,20 m do trzyosiowego modelu S 419 GT-HD o długości 14,96 m oraz dwa modele
trzyosiowe z kierownicą z prawej strony typu S 415 GT-HD i S 416 GT-HD.
Holger Suffel, Dyrektor Działu Sprzedaży EvoBus GmbH: Cieszę się, że mogliśmy
dostarczyć klientom już 4 000 autokarów ComfortClass. Stanowi to dowód atrakcyjności tej
serii autobusów turystycznych oraz jest oznaką zaufania klientów do naszych produktów i
usług serwisowych.“
4 000-ny autokar ComfortClass dostarczony dla firmy Berr GmbH z Górnej Bawarii
Jubileuszowy pojazd, 4 000-ny autokar serii ComfortClass 400, został przekazany w
Centrum Obsługi Klientów Setra w Neu-Ulm średniej wielkości firmie przewozowej Berr z
Bruckmühl w powiecie Rosenheim (Górna Bawaria), wraz z dwupoziomowym autokarem
Setra S 431 DT. Założona w 1996 roku przez Hansa Berra firma inwestuje na całkiem dużą
skalę w nowe autobusy i rozwój przedsiębiorstwa. W ciągu ostatnich lat zakupiono 18
nowych autobusów Setra, w tym 16 autokarów turystycznych Setra. Poza tym w Bruckmühl
została wybudowana nowa hala dla autobusów oraz nowa stacja serwisowa. W sektorze
przewozów autobusowych udało się przejąć firmę Bennek-Reisen w Monachium, jedno z
najstarszych i najbardziej renomowanych monachijski biur turystycznych, z zamiarem
rozbudowy sektora sprzedaży wyjazdów turystycznych. Łącznie udział przejazdów
turystycznych w przewozach Berr na średnim poziomie powyżej 70.000 pasażerów rocznie
stanowi prawie 85 procent ogólnej działalności firmy. Reszta przypada na przewozy
szkolne, realizowane za pomocą dwóch autobusów Setra S 415 UL.
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Wierność marce Setra Hansa Berra nie jest przypadkowa. Przed ponad trzydziestu laty
rozpoczął on swoją drogę zawodową jako praktykant w zawodzie ślusarza samochodowego
w ówczesnym oddziale Kässbohrer w Garching koło Monachium.
Zdjęcia z przekazania o numerach 10A76 i 10A77 oraz dalsze informacje są dostępne w
internecie pod adresem: www.media.daimler.com
Opis do zdjęcia nr 10A77:
Nowe autokary turystyczne firmy Berr: jubileuszowy autobus S 416 GT-HD serii
ComfortClass 400 oraz dwupoziomowy model S 431 DT serii TopClass 400
Opis do zdjęcia nr 10A76:
Oficjalne przekazanie: Heinz Friedrich, Dyrektor Działu Sprzedaży Setra Niemcy, Wolfgang
Anger, Biuro Sprzedaży Setra w Bawarii, Elisabeth Berr oraz szef firmy Hans Berr (od lewej)
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