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Έναν πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα τρόπο προτείνει η Mercedes-Benz Ελλάς για να επιδείξει στο
ευρύ κοινό τα συστήματα ασφαλείας των επαγγελματικών της οχημάτων.
Το Σαββατοκύριακο 28 & 29 Σεπτεμβρίου (10:00-18:00) διοργανώνει στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων
το Safety Weekend, μία εκδήλωση για τα συστήματα ασφαλείας, που θα τα έχει όλα!
Εξεδικευμένοι εκπαιδευτές της Daimler από τη Γερμανία σε συνεργασία με τους καταρτισμένους
ανθρώπους της Mercedes-Benz Ελλάς θα είναι παρόντες, για να δείξουν στους επαγγελματίες οδηγούς
και ιδιοκτήτες & στελέχη επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν επαγγελματικά οχήματα ζωντανά εντός της
κλειστής πίστας τα πρωτοπόρα συστήματα ασφαλείας των ναυαρχίδων στην κατηγορία τους, Actros και
Sprinter.
Παράλληλα θα διοργανωθούν μικρά σεμινάρια – Let’s Talk Workshops – όπου οι εξειδικευμένοι
εκπαιδευτές της Mercedes-Benz θα εξηγήσουν με σύντομο και περιεκτικό τρόπο τη λειτουργία και θα
συζητήσουν με το κοινό για τη χρησιμότητα των συστημάτων αυτών.

Οι
φίλοι της μάρκας θα έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν στην πράξη το εύρος των προτάσεων αλλά
και την ποικιλία λύσεων που μπορεί να παρέχει η Mercedes-Benz Ελλάς για να στηρίξει κάθε
επαγγελματία στο έργο του. Όλα τα γνωστά αστέρια θα βρίσκονται στο χώρο του Αυτοκινητοδρομίου
Μεγάρων: από τα ελαφρύτερα επαγγελματικά όπως το Citan, έως τα βαρύτερα οχήματα όπως το Arocs.
Κι ακόμα, το Edition 1, η συλλεκτική έκδοση του νέου Actros που κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό
400 οχημάτων, το Sprinter, η X-Class, το Vito, το Atego, το Actros και το ανερχόμενο αστέρι Fuso Canter.
Στο Safety Weekend θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα το eVito, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό

van της Mercedes-Benz. Εκεί το κοινό θα έχει την ευκαιρία όχι μόνο να το γνωρίσει στατικά, αλλά και να
το οδηγήσει ώστε να έρθει ένα βήμα πιο κοντά στην ηλεκτροκίνηση και στην οδήγηση χωρίς εκπομπές
ρύπων.

Σύμβο
υλοι πωλήσεων όλων των κατηγοριών θα βρίσκονται στο χώρο έτοιμοι να λύσουν οποιαδήποτε απορία
αλλά και να προτείνουν το κατάλληλο εργαλείο για κάθε επαγγελματία, είτε πρόκειται για αγορά νέου
οχήματος, πιστοποιημένου μεταχειρισμένου από το
TruckStore, είτε για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες After-Sales;

Και για όσους ανυπομονούν να βρεθούν πίσω από το τιμόνι του επαγγελματικού των ονείρων τους, το

διήμερο αυτό γίνεται συναρπαστικότερο, αφού θα έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε
προκαθορισμένη εξωτερική διαδρομή – πέραν του eVito – την X-Class, το Vito, το Sprinter και το Citan.
Το Safety Weekend υπόσχεται πλούσιες εμπειρίες για τους επαγγελματίες, διασκέδαση αλλά και γνώση.
Μάθετε περισσότερα για την εκδήλωση στο www.mercedes-benz.gr/safetyweekend
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