Mercedes-Benz Sprinter pomaga w akcji
charytatywnej „Liczy się każda mila”.
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 Sportowcy amatorzy pokonają na rowerach 8000 km w ramach
akcji charytatywnej dla potrzebujących dzieci; przez część trasy
jako pojazd serwisowy towarzyszy im Mercedes-Benz Sprinter.
 Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI 4x4 skonfigurowany i
wyposażony specjalnie na potrzeby akcji.
8000 km na rowerze, od Przylądka Północnego w Norwegii, przez
Szkocję, Anglię i Francję, aż do Gibraltaru - a to wszystko dla
potrzebujących dzieci. 1 sierpnia inicjatorzy akcji charytatywnej „Liczy
się każda mila”, Andreas Isler oraz Marcus Niessl ze Szwajcarii, podjęli
wyzwanie pokonania wymagającej trasy i zebrania 75 tys. franków
szwajcarskich dla fundacji Pro Juventute oraz organizacji młodzieżowej
klubów rotariańskich ROKJ. Pieniądze mają wspomóc integrację
społeczną i ekonomiczną potrzebujących dzieci. Podczas wyprawy
sportowców amatorów wspiera specjalnie przygotowany Mercedes-Benz
Sprinter 319 CDI 4x4.
Szwajcarski oddział Mercedes-Benz wraz z dealerem Mercedes-Benz
Automobil AG Merbag z miejscowości Schlieren wsparli akcję „Liczy się każda
mila”, zapewniając jej uczestnikom pojazd serwisowy w postaci Sprintera 319
CDI 4x4. Samochód został wybrany pod kątem wymagań związanych z
wyprawą i zmodernizowany przez specjalistów od przebudowy aut
użytkowych.
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Jak mówi Marcus Niessl: „Intensywne przygotowania do naszej wyprawy
trwały około 2,5 roku. Forma to jedno, ale nie mniej ważna jest organizacja
tego wszystkiego: zgromadzenie odpowiedniego wyposażenia i ekipy oraz
znalezienie odpowiednich partnerów”.
Poza wysokoprężnym silnikiem V6 o mocy 190 KM i 440 Nm maksymalnego
momentu obrotowego Sprinter jest wyposażony w aktywny napęd na obie osie
oraz terenowe ogumienie, niezbędne do pokonania niektórych trudnych
odcinków trasy. O bezpieczeństwo dbają układy wspomagające, takie jak
asystent bocznego wiatru Crosswind Assist, asystent pasa ruchu Lane
Keeping Assist oraz system monitorowania martwego pola Blind Spot Assist.
Odpowiedni komfort członkom ekipy zapewnia kabina wyposażona w m.in.
umywalkę, lodówkę, kuchenkę gazową i telewizor. Z zewnątrz zamontowano
przyłącza dla urządzeń gazowych i elektrycznych, kompresora oraz prysznica.
Dodatkowo, Sprinter oferuje zaawansowane techniczne rozwiązania, takie jak
cyfrowe sterowanie oświetleniem, pompami i instalacją elektryczną.
Kampania charytatywna „Liczy się każda mila” odbywa się już drugi rok z
rzędu. Więcej informacji na jej temat można znaleźć w internecie, pod
adresem: www.jedemeilezaehlt.ch/en.
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