Always by your side.

Gotowy do drogi?
Akcja 3,2,1... START!
Tuż przed ponownym ruszeniem w trasy warto już teraz zaplanować przygotowanie floty do intensywniejszej eksploatacji.
Dlatego zapraszamy do skorzystania z naszej akcji serwisowej 3,2,1... START!, dzięki której będziecie mogli znowu
przewozić Waszych pasażerów w komfortowych i co najważniejsze bezpiecznych warunkach.

PAKIETY PRZEGLĄDÓW
KONIEC POSTOJU ...
Zakres usług obejmuje m.in. sprawdzenie i ustawienie geometrii
zawieszenia, kontrolę kluczowych elementów, w tym:
klimatyzacji i ogrzewania, stanu opon, wycieraczek i innych
elementów gumowo-metalowych oraz mechanizmów drzwi.
Pakiet uzupełniony o końcowe mycie pojazdu.

Cena

od 3 939 zł netto*

... I W DROGĘ
To rozszerzenie pakietu KONIEC POSTOJU o dodatkowe
czynności i wymianę wielu elementów eksploatacyjnych, w tym:
pasków klinowych, rolek napinających, alternatorów,
akumulatorów (po teście stanu). Zestaw usług obejmuje
również pełny serwis klimatyzacji: wymianę filtrów, uzupełnienie
środka chłodniczego (o ile to konieczne) i odgrzybianie układu.

Cena

do 26 390 zł netto*

PAKIETY COVID-19
BEZPIECZNA PODRÓŻ ...
Pakiet BEZPIECZNA PODRÓŻ to montaż dwóch
dezynfekatorów oraz kompleksowa dezynfekcja
elektrostatyczna wraz z ozonowaniem wnętrza pojazdu.

Cena

od 1 690 zł netto*

... NA BEZPIECZNYM POKŁADZIE ...
Zalecamy również rozszerzenie pakietu BEZPIECZNA PODRÓŻ
o wymianę wszystkich filtrów kabinowych na antywirusowe filtry
wielowarstwowe, zmianę oprogramowania sterownika wentylacji
tak, aby zwiększyć o 33% ilość wymienianego powietrza
w przestrzeni pasażerskiej. Dodatkowo w ramach zestawu
oferujemy montaż kurtyny oddzielającej kierowcę od pasażerów.

Cena

od 7 790 zł netto*

* Cena zależy od modelu pojazdu oraz może ulec zmianie z uwagi na możliwe rabaty lub inne lokalne kondycje zakupowe.
Prezentowane pakiety są przykładowe i mogą się różnić w zależności od pojazdu.

Szczegóły akcji w Autoryzowanych Stacjach Obsługi.
Znajdź najbliższy punkt: Lista Serwisów online – OMNIplus Polska
Oferent: EvoBus Polska Sp. z o.o., Al. Katowicka 46, 05-830 Wolica

Pakiet ”Koniec Postoju”
Pozycje serwisowe
Kontrola stanu i szczelności silnika
Kontrola szczelności elastycznych przewodów łączących i osłon gumowych przewodu zasysającego
między filtrem powietrza a silnikiem - kontrola szczelności połączeń przewodów elastycznych między
chłodnicą powietrza doładowującego a silnikiem
Sprawdzenie wszystkich rur i przewodów elastycznych w silniku pod kątem wycieków, przetarć
i bezpiecznego mocowania
Sprawdzenie wzrokowe wszystkich napędów pasowych
Wymiana filtra paliwa ogrzewania dodatkowego
Wymiana wszystkich wkładów filtra paliwa
Nadwozie i podwozie
Diagnostyka lakiernicza
Kontrola amotryzatorów pod kątem szczelności i ich mocowania - w tym kontrola poduszek
pneumatycznych
Kontrola mocowania koła zapasowego (zestaw naprężeniowy)
Kontrola powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego oraz ewentualna naprawa uszkodzeń
Kontrola poziomu oleju w zbiorniku wyrównawczym hydraulicznego układu kierowniczego,
w razie potrzeby uzupełnienie
Kontrola przegubów drążków kierowniczych wraz z osłonami
Kontrola stanu hamulców
Kontrola stanu opon
Kontrola stanu szyb
Kontrola stanu technicznego i szczelności układu kierowniczego - oś nadążna
Odwadnianie zbiorników sprężonego powietrza
Smarowanie punktów wg dokumentacji producenta
Sprawdzanie elastycznych i sztywnych przewodów hamulcowych pod kątem braku uszkodzeń
Sprawdzenie stanu wycieraczek, wymiana piór
Sprawdzenie zabezpieczenia podwozia pod kątem usterek
Testy Stardiagnose
Kontrola procesu kneelingu/kontrola poziomu/regulacja
Odczytywanie pamięci błędów
Sprawdzenie ograniczenia prędkości (funkcjonalność)
Sprawdzenie/uaktualnienie programu skrzyni biegów
Testowanie systemów elektronicznych
Usuwanie zapisanych błędów
Weryfikacja i wykonanie należnych akcji serwisowych
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Sprawdzenie działania instalacji elektrycznej
Kontrola akumulatorów (stan naładowania, poziomu elektrolitu, korekta poziomu) wraz z kontrolą
zamocowanie kabli na biegunach akumulatora
Kontrola instalacji gaśniczej wraz z testem sygnalizatora pożarowego
Kontrola klap luków bagażowych
Kontrola pracy drzwi wraz z systemami bezpieczeństwa i kluczami
Kontrola systemów elektronicznych (zestaw głośnomówiący, cel jazdy, odkurzacz, przewody
połączeniowe)
Kontrola systemu audio (radio, DVD, TV, elektroniczny system nagłośnieniowy, nawigacja itp.)
Sprawdzanie świateł, kierunkowskazów, oświetlenia wraz z systemem doświetlania skrętu i regulacją
ustawienia świateł
Instalacja otwierania drzwi
Kontrola funkcja rampy i podnoszenia
Kontrola klap zewnętrznych
Kontrola kluczy
Kontrola urządzeń zabezpieczających - zabezpieczenie przed zgnieceniem w kierunku zamykania
i otwierania oraz przełączanie bezprądowe
Sprawdzenie działania (uruchomienie, ustawienie, działanie)
Sprawdzenie funkcji blokady centralnej
Sprawdzenie światła ostrzegawczego instalacji drzwi z miejsca kierowcy
Wnętrze pojazdu
Kontrola oświetlenia wnętrza pojazdu
Sprawdzenie uszczelnienia / urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą - młotek awaryjny
Kontrola działania luków dachowych
Sprawdzenie funkcji kuchni (wszystkie funkcje)
Kontrola działania lodówek
Sprawdzenie działania toalety (WC / CC) (następnie opróżnianie)
Kontrola działania pasów bezpieczeństwa
Kontrola foteli pasażerów
Miejsce kierowcy
Kontrola działania fotela kierowcy
Kontrola urządzenia do podnoszenia i opuszczania pojazdów (urządzenie diagnostyczne)
Sprawdzenie ogrzewania okna bocznego
Sprawdzenie rolety szyby przedniej
Sprawdzenie spryskiwacza szyby oraz ewentualne napełnienie
Sprawdzenie wskaźnika zużycia paliwa
Weryfikacja tablicy rozdzielczej - kontrolki, przełączniki, uszkodzenia
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Ogrzewanie / wentylacja / klimatyzacja
Czyszczenie układu klimatyzacji, wraz z kontrolą presostatu niskiego ciśnienia, kontrolą stanu
czynnika chłodniczego, działania wentylatora skraplacza.
Kontrola systemu klimatyzacji - chłodzenie i grzanie pojazdu wraz z systemem
dodatkowego ogrzewania
Sprawdzanie oleju w sprężarce czynnika chłodniczego pod kątem braku zanieczyszczeń
i prawidłowego poziomu, w razie potrzeby wymiana / uzupełnienie oleju do sprężarek
Sprawdzenie wszystkich rur i przewodów elastycznych systemu ogrzewania / (stacja energetyczna
dla autobusów turystycznych) pod kątem wycieków, otarć i bezpiecznego montażu.
Kontrola wyposażenia
Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, narzędzia pokładowe (kliny, podnośniki)
Sprawdzenie gaśnicy
Przeprowadzenie jazdy testowej
Drogowy test układów hamulcowych, w tym hamulec ciągłego działania i pomoc w rozruchu
Funkcje elektrycznych przyrządów wskazujących
Kontrola urządzeń napędowych i silnika pod względem hałasu i mocy (ocena subiektywna)
Odgłosy wiatru i grzechotania we wnętrzu
Sterowanie pojazdu - zmiana biegów, odgłosy, pozycja kierownicy
Temperatura silnika i ciśnienie oleju
Uruchomienie wraz z weryfikacją spalania i rozwoju dymu
Prace końcowe
Kontrola toalety (ręczniki, papier toaletowy, mydło)
Mycie pojazdów wraz z czyszczeniem wnętrza pojazdu
Napełnienie dozowników do dezynfekcji
Sprawdzenie dokręcenia kół wraz z weryfikacją ciśnienia (łącznie z kołem zapasowym)
Sprawdzenie pełnego poziomu materiałów eksploatacyjnych, w razie potrzeby uzupełnienie

Akcesoria

Części
Pióra wycieraczek

Części

Osuczasz klimatyzacji

Filtry

Zestaw filtrów paliwa
Wkład filtra paliwa Webasto
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Pakiet ”I w drogę”
Pozycje serwisowe
Kontrola silnika i jego układów
Czyszczenie filtra płynu chłodzącego
Czyszczenie filtra wody
Kontrola chłodnicy oraz chłodnicy powietrza doładowującego pod kątem zanieczyszczeń,
w razie potrzeby oczyszczenie
Kontrola i weryfikacja wszystkich napędów pasowych i kół
Kontrola instalacji gaśniczej w komorze silnika: wymiana podzespołów
Kontrola stanu i szczelności silnika (smarowanie, chłodzenie, układ sprężonego powietrza)
Kontrola stężenia środka zapobiegającego korozji i zamarzaniu w płynie chłodzącym
Kontrola szczelności elastycznych przewodów łączących i osłon gumowych przewodu zasysającego
między filtrem powietrza a silnikiem - kontrola szczelności połączeń przewodów elastycznych między
chłodnicą powietrza doładowującego a silnikiem
Kontrola wszystkich rur i przewodów elastycznych w silniku
Wymiana filtra paliwa ogrzewania dodatkowego
Wymiana oleju silnikowego oraz filtra pełnego przepływu
Wymiana płynu chłodzącego
Wymiana wkładu filtracyjnego filtra powietrza sprężarki powietrznej
Wymiana wkładu filtracyjnego w jednostce zasilającej AdBlue®
Wymiana wkładu suchego filtra powietrza
Wymiana wszystkich wkładów filtra paliwa
Nadwozie i podwozie
Czyszczenie filtra odśrodkowego - kontrola funkcji odwadniania i szczelności
Kontrola amotryzatorów pod kątem szczelności i ich mocowania - w tym kontrola poduszek
pneumatycznych
Kontrola poziomu oleju w zbiorniku wyrównawczym hydraulicznego układu kierowniczego,
w razie potrzeby uzupełnienie
Kontrola przegubów drążków kierowniczych wraz z osłonami
Kontrola przewodów hamulcowych
Kontrola stanu hamulców kół
Kontrola stanu i szczelności skrzyni biegów
Kontrola stanu szyb
Kontrola stanu technicznego i szczelności tylnej osi
Kontrola stanu technicznego i szczelności układu kierowniczego - oś nadążna
Odwadnianie zbiorników sprężonego powietrza
Smarowanie łożyskowania zwrotnicy i łożyskowania sworznia wahacza poprzecznego przy osi
nadążnej
Smarowanie wg dokumentacji producenta
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Smarowanie zwrotnic oraz sworznia wahaczy przedniej osi
Sprawdzenie stanu wycieraczek
Sprawdzenie zabezpieczenia podwozia pod kątem usterek - w tym zabezpieczenia antykorozyjnego
Stan powłoki lakierniczej
Wymiana oleju w tylnym moście
Wymiana wkładu z granulatem w Electronic Air Processing Unit (EAPU)
Testy Stardiagnose

Kontrola procesu kneelingu/kontrola poziomu/regulacja
Odczytywanie pamięci błędów
Sprawdzenie ograniczenia prędkości (funkcjonalność)
Sprawdzenie/uaktualnienie programu skrzyni biegów
Testowanie systemów elektronicznych
Usuwanie zapisanych błędów
Weryfikacja i wykonanie należnych akcji serwisowych
Sprawdzenie działania instalacji elektrycznej

Kontrola akumulatorów (stan naładowania, poziomu elektrolitu, korekta poziomu)
wraz z kontrolą zamocowanie kabli na biegunach akumulatora
Kontrola instalacji gaśniczej wraz z testem sygnalizatora pożarowego
Kontrola systemów elektronicznych ( zestaw głośnomówiący, cel jazdy, odkurzacz, przewody
połączeniowe)
Kontrola systemu audio (radio, DVD, TV, elektroniczny system nagłośnieniowy, nawigacja itp.)
Sprawdzanie świateł, kierunkowskazów, oświetlenia wraz z systemem doświetlania skrętu
i regulacją ustawienia świateł
Wnętrze pojazdu

Kontrola działania lodówek
Kontrola działania luków dachowych
Kontrola działania pasów bezpieczeństwa
Kontrola foteli pasażerów
Kontrola oświetlenia wnętrza pojazdu
Sprawdzenie działania toalety (WC / CC) (następnie opróżnianie)
Sprawdzenie funkcji kuchni (wszystkie funkcje)
Sprawdzenie uszczelnienia / urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą - młotek awaryjny
Miejsce kierowcy

Kontrola działania fotela kierowcy
Kontrola urządzenia do podnoszenia i opuszczania pojazdów (urządzenie diagnostyczne)
Sprawdzenie ogrzewania okna bocznego
Sprawdzenie rolety szyby przedniej
Sprawdzenie spryskiwacza szyby oraz ewentualne napełnienie
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Sprawdzenie wskaźnika zużycia paliwa
Weryfikacja tablicy rozdzielczej - kontrolki, przełączniki, uszkodzenia
Ogrzewanie / wentylacja / klimatyzacja

Czyszczenie układu klimatyzacji, wraz z kontrolą presostatu niskiego ciśnienia, kontrolą
stanu czynnika chłodniczego, działanie wentylatora skraplacza
Kontrola systemu klimatyzacji - chłodzenie i grzanie pojazdu wraz z systemem dodatkowego
ogrzewania
Sprawdzanie oleju w sprężarce czynnika chłodniczego pod kątem braku zanieczyszczeń
i prawidłowego poziomu, w razie potrzeby wymiana / uzupełnienie oleju do sprężarek
Sprawdzenie wszystkich rur i przewodów elastycznych systemu ogrzewania / (stacja
energetyczna dla autobusów turystycznych) pod kątem wycieków, otarć i bezpiecznego montażu
Kontrola wyposażenia

Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, narzędzia pokładowe (kliny, podnośniki)
Sprawdzenie gaśnicy
Przeprowadzenie jazdy testowej

Drogowy test układów hamulcowych, w tym hamulec ciągłego działania i pomoc w rozruchu
Funkcje elektrycznych przyrządów wskazujących
Kontrola urządzeń napędowych oraz silnika pod względem hałasu i mocy
(ocena subiektywna)
Odgłosy wiatru i grzechotania we wnętrzu
Sterowanie pojazdu - zmiana biegów, odgłosy, pozycja kierownicy
Temperatura silnika i ciśnienie oleju
Uruchomienie wraz z weryfikacją spalania i rozwoju dymu
Prace końcowe

Kontrola toalety (ręczniki, papier toaletowy, mydło)
Mycie pojazdu wraz z czyszczeniem wnętrza
Napełnienie dozowników do dezynfekcji
Sprawdzenie dokręcenia kół wraz z weryfikacją ciśnienia (łącznie z kołem zapasowym)
Sprawdzenie pełnego poziomu materiałów eksploatacyjnych, w razie potrzeby uzupełnienie
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Akcesoria

Części*
Pióra wycieraczek

Części

Osuszacz powietrza
Osuszacz klimatyzacji
Akumulatory
Alternatory
Napinacze pasków klinowych

Filtry

Paski wieloklinowe napędu wentylatora
i alternatora
Filtr AdBlue®
Filtr oleju
Wkład filtra powietrza
Wkład filtra powietrza do kompresora
Zestaw filtrów paliwa

Płyny

Olej silnikowy
Płyn chłodzący
Olej do przekładni

* wymiana w razie potrzeby, powyższa lista to najobszerniejszy możliwy zestaw

4/4

Pakiet Covid 19 ”Bezpieczna podróż”
Pozycje serwisowe
Czynności serwisowe

Aktualizacja Flashware układu klimatyzacji - zwiększenie
efektywności wymiany powietrza o 33%
Ozonowanie
Dezynfekcja elektrostatyczna

Wymiana
Instalacja

Filtry klimatyzacji - komplet (filtry: klimatyzacji, pyłkowy,
nawiewu wewnętrznego)
2 sztuki dezynfekatorów
Folia z przezroczystej plexi oddzielająca kabinę kierowcy
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Pakiet Covid 19 ”Na bezpiecznym pokładzie”
Pozycje serwisowe
Czynności serwisowe

Ozonowanie

Instalacja

2 sztuki dezynfekatorów
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