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MERCEDES BENZ SPRINTER NIDIA

En Sprinterambulans  
med många valmöjligheter



MERCEDES SPRINTER NIDIA

Mercedes Benz Sprinter Nidia kan du välja i många 
olika varianter. Gas/Bensin eller dieselmotor. En eller 
två bårar. Standardfjädring eller luftfjädring. Totalvikt 
3,5 ton eller 3,88 ton. Lastvikt upp till 870 kg. 

Detta är bara ett urval av varianter. Med sin storlek så 
uppskattas den av både förare och vårdare såväl som 
patienter.

I sjukhytten har vi vårt väl beprövade Nidiakoncept med vakuum-
formade ABS-sidor och strategiskt placerade förvaringsfack. 

Som alltid så fokuserar vi mycket på säkerhet och hela bilen är 
godkänd enligt SSEN 1789. 

På högersidan i sjukhytten hittar du gott om avställningsytor 
och plats för skärmar. Här finns även utdragbar tangent-
bordshållare.

I förarutrymmet hittar du strategiskt monterad utrustning för navigering 
och kommunikation. Här finns även mittkonsol med plats för kartpärmar. 
Mellanväggen är placerad så att du som förare har gott om plats för att 
dra bak stolen så långt som du behöver. På den infällda bilden kan du se 
vårt uppfällbara fäste för navigationsskärm som gör att du ändå har full 
tillgång till bilens radio.



Hela sjukhytten i Sprintern är luftig och ljus så att både patient 
och vårdare ska trivas. ABS-materialet är lätt att rengöra och 

hållbart mot slag och stötar. Baklådan är anpassningsbar efter 
dina behov och önskemål. 

Eurolans fordon levereras alltid registreringsbesiktigade i Sverige
med svensk manual och byggda enligt 1789. Sprinter Nidia är 
helbilsgodkänd vilket borgar för en produkt som uppfyller alla 
kvalitetskrav och normer. Trots detta så kan du som kund göra vissa 

ändringar så att du känner dig hemma i din nya Sprinter. 
Vår strävan är alltid att tillmötesgå kundens önskemål så långt det 
går. Har du några frågor eller vill diskutera något så tveka inte att 
kontakta någon av våra säljare.

I den påbyggda takkåpan monterar vi alla blåljus, 
gula ljus och arbetsljus. Hit flyttar vi även broms-

ljuset för bästa synlighet. Önskar du backkamera så 
finns det även plats för det här.
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När växeln har stängt, har du tillgång till vår jourtelefon om något  
oförutsett inträffar med ditt fordon, ring +46 (0)703-52 57 05.

Karosseriverken lägger stort fokus på kvalitet och miljöfrågor  
och vi är certifierade enligt både ISO 9001 och ISO 14001  

och uppfyller därmed kraven i Specialfordon 2014. 

NÄR DU VÄLJER EN AMBULANS FRÅN EUROLANS FÅR DU  
ALLTID FULLA GARANTIER PÅ GRUNDBILEN. VI GÖR ALDRIG 
NÅGRA CHASSIFÖRÄNDRINGAR SOM INTE ÄR GODKÄNDA AV 
BILTILLVERKAREN. 
DESSUTOM ÄR VI NU MERCEDES VANPARTNER, 
VILKET INNEBÄR EXTRA TRYGGHET FÖR KUNDEN.

TILLVAL
Exempel på tillval till din nya Sprinter:

> Komfortstolar
> Regnsensor
> Motor Run-On system
> Elektrisk stängningshjälp för skjutdörr
> Parktronic
> Körhjälpspaket
> Bröst- /bäckenairbag
> Fönsterairbag
> Uppvärmda spolarmunstycken
> Lättmetallfälgar 
> Fotsteg bak

STANDARDUTRUSTNING
Nya Sprinter NIDIA är som standard utrustad med:

> Standby blåljus
> Nidia sjukhytt i ABS-plast
> Totalvikt 3,5 T eller 3,88 T  
   och lastvikt upp till 870 kg
> Originallackad i ambulansgul
> Mercedes 2 års nybilsgaranti
> 12 års rostskyddsgaranti mot genomrostning
> 2 års garanti på Eurolans påbyggnation
> Slitstark ljudisolerande golvmatta
> ACC i sjukhytt
> Extra ljudisolerad
> 163-190 hk
> Standard eller luftfjädring
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EXPERTER PÅ EFTERMARKNAD
Vi på Eurolans vet efter över tjugo år i branschen att efter-
marknadsfunktionen är A och O för er som kund. Att snabbt
kunna få sina reservdelar utan onödig väntetid är ofta väldigt
viktigt. Vi satsar hela tiden på att bli bättre på detta område.
Bland annat så inför vi nu ett nytt affärssystem så att vi ännu
lättare ska kunna serva er med rätt reservdelar på kortare tid.

Sedan finns som alltid vår jourtelefon som är öppen efter kon-
torstid för att du lätt ska kunna nå oss. Vi vet vikten av att detta
fungerar.

SERVICE OCH REPARATIONSAVTAL 
ÄVEN PÅ PÅBYGGNATIONEN
Nu kan vi erbjuda service och reparationsavtal även på påbygg-
nationen upp till 40.000 mil eller 5 år. Detta för att du som  
kund ska kunna se helhetskostnaden och för att underlätta  
budgeteringen. Hör av dig till våra säljare så får du veta mera.

Eurolans förbehåller sig rätten till förändringar i standardutrustningen.
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