Poikkeustilavalikoima

Koronataksi
Carsport reagoi tilataksein COVID-19 -viruksen myötä radikaalisti muuttuneisiin kuljetustarpeisiin uudella poikkeustilavalikoimalla. Näillä lisävarusteilla huomioidaan sekä kuljettajan
että matkustajan turvallisuus.

Koronataksi
Volkswagen, Mercedes-Benz ja Ford tilataksit:
Muutostyö ja auton varustelu pisaratartuntariskin vähentämiseksi
• ikkunallinen avattavissa oleva suojaseinä (PVC) ohjaamon
ja matkustamon väliin (Huom! Materiaali mahdollistaa lähimaksun maksamisen ikkunan läpi)
• Tarvikepakkaus (verhoilun desinfiointipyyhkeet 100 kpl,
TTL:n ohje henkilökuljetukseen)
• Automallikohtainen mitoitus takaa hyvän istuvuuden ja
mahdollisimman hyvän tiiveyden

Hinta asennettuna .............................................................. 695 €
Hinta ilman asennusta ....................................................... 595 €
		
Väh. 5 kpl -20%

Lisävarusteet ja -palvelut:
Matkustamon ilmanvaihtopuhaltimen
(ns. kattoimuri) jälkiasennus................................................ 960 €
• Poistoilmanvaihdon tehostaminen on tehokas tapa vähentää
taudin leviämistä ja viruksen tarttumista sisustuksen pintoihin

Auton sisätilojen tehokas desinfiointi .................................. 120 €
• Otsonointikäsittely (90 min.)
• Pintojen ja verhoilujen pyyhintä desinfiointiaineella
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Tavarataksi – Ruokakuljetustaksi
Ruokakuljetusvarustelu:
Elintarvikekuljetuspaketti noutoruoan tai
ruokaostosten kuljettamiseen........................................................ 690 €
•
•

2 kpl eristetty Termo lämpö-/kylmälaatikko 65 l   
Kiinnityssarja auton kiskolattiaan asennettuna
-

kylmäketju säilyy, ruoka pysyy kylmänä tai kuumana
hyväksytty elintarvikkeiden kuljettamiseen
kantokahvat ja suljentahihna

Termo-laatikot erikseen ostettuna (vain nouto Carsport Vantaa tai Ylöjärvi):
65 litraa .......................................................................................... 225 €
40 litraa .......................................................................................... 155 €

Lisävarusteet turvalliseen tavarankuljetukseen:
Kuormatilan jakoseinä asennettuna .............................................. 175 €
Kuormatilan jakoseinä kiinnitetään lattiakiskoon
• Kiinnitys, irroitus ja paikanvaihto ilman työkaluja
• Estää tavaroiden liikkumisen matkustamon lattialla
•

Kiinnitystarvikesarja kiskolattiaan asennettuna ........................... 140 €
Pikakiinnitteiset kuormansidontalenkit 4 kpl Carsport-kiskolattiaan
• Kuormaliinasarja
•

Pakettihyllykkö asennettuna....................................................... 1 290 €
Mahdollistaa turvallisen pakettikuljetuksen esteettömässä taksissa
• Tyhjänä hyllyt voidaan taittaa helposti sivuun pyörätuolipaikan
käyttämiseksi
• Saatavana Volkswagen Crafter ja Transporter,
Mercedes-Benz Sprinter ja Vito, Ford Transit ja Custom
•

Hinnat sis. alv 24%
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