
Nové Vito a Viano
Přijďte si potřást rukou s komfortní dvojkou pro práci i volný čas!

www.mercedes-moravia.cz

Nejlepší partner je ten, který zvládne nejen pracovat, ale zároveň se bavit. 
Nejlepší člen rodiny je ten, který má respekt, ale umí si i hrát. Nejlepší vůz  
je takový, který ví, kdy zpomalit a kdy sešlápnout plyn.

Seznamte se s vozy Mercedes-Benz Vito a Viano, které přesně odpovídají Vašim 
každodenním potřebám a přáním. Připravili jsme pro Vás předváděcí akci 
spojenou s testovacími jízdami, kde si budete moci tyto jedinečné pomocníky 
nejen prohlédnout, ale také vyzkoušet.

A aby toho nebylo málo, součástí programu bude také prezentace:
  Mitsubishi Fuso Euro 5
  Canter Kompakt Trailer (řidičské oprávnění skupina B) 
  Sprinter Bus – 20místný – luxusní oblíbená zájezdová verze 
  Hasičské vozy Sprinter a Canter 
  Mercedes-Benz třídy G – dokonale funkční terénní vůz

11.–12. října 2010  
od 9.00–17.00 hod.

Mercedes-Benz  
Horní lán 3, Olomouc

GPS Loc: 50°2‘16.591“N, 14°29‘41.948“E

Nové Vito a Viano
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Kontakty: 
 
 
 

Pozvánka na předváděcí akci Mercedes-Benz a ZHT 
 
Vážení přátelé značky Mercedes-Benz, dovolujeme si Vám oznámit příchod nových hvězd 
Mercedes-Benz. Přijďte si tedy potřást rukou s novými členy naší velké rodiny a přijměte pozvání 
na představení nových vozů Mercedes-Benz Vito a Viano spojenou s testovacími jízdami.  
 
Tato akce je rovněž určena pro složky profesionální IZS (Hasiči, Policie, ZZS) tak pro sbory 
dobrovolných hasičů a starosty obcí kdy součástí programu bude i prezentace hasičských vozů na 
podvozku Mercedes-Benz Sprinter , Unimog a Mitsubishi Fuso Canter.  
 
Hosté boudou moci si prohlédnout novou generaci plastových hasičských nástaveb vyráběných 
firmou ZHT případně navštívit výrobní závod ZHT Group s.r.o.  
 
Datum: 11 – 12 října 2010  od 9:00 – 17:00 hod 
 
Místo konání: Mercedes-Benz, Horní lán 3, Olomouc 
GPS: Loc: 50°2‘16.591“N, 14°29‘41.948“E 
 
A aby toho nebylo málo, součástí programu bude také prezentace: 
- Mitsubishi Fuso Euro 5 
- Canter Kompakt Trailer (řidičské oprávnění skupina B) 
- Sprinter Bus – 20místný – luxusní oblíbená zájezdová verze 
- Hasičské vozy Sprinter, Unimog a Canter 
- Mercedes-Benz třídy G – dokonale funkční terénní vůz 
 
Občerstvení zajištěno 
 
Vyplněné přihlášky zašlete na e-mail:  kozak@zht.cz nebo nás můžete přímo kontaktovat na čísle 
777 645 000  
 
Těšíme se na Vaši návštěvu 
 
Mercedes-benz Centrum Moravia, ZHT Group s.r.o. 


