


WITAMY
 TX. EWOLUCJA W TRANSPORCIE OSÓB

JE ST E Ś M Y  L E VC
Witamy w LEVC – źródle zrównoważonych innowacji od 1908 roku.

Od ponad stu lat budujemy pojazdy, które wytrzymują próbę czasu. 
Nasze dziedzictwo, zapoczątkowane profesjonalną działalnością 
taksówkarską, na przestrzeni dziesięcioleci pozwoliło nam budować 
pojazdy użytkowe stanowiące niezrównaną mieszankę osiągów, 
praktyczności i jakości wykonania. Począwszy od naszych kultowych 
czarnych taksówek, wszystkie wyprodukowane przez nas pojazdy 
i wszystkie wprowadzone innowacje były projektowane tak, aby 
zapewnić jak największą trwałość.

Z powodu stale rosnących wymogów z zakresu troski o środowisko 
stawianych przez społeczeństwo, skonstruowanie trwałego pojazdu 
wymaga przyszłościowego myślenia i skupienia się na kwestiach 
ekologicznych. Ponieważ koncentrujemy się całkowicie na produkcji 
pojazdów elektrycznych o bardzo niskiej emisji zanieczyszczeń 
i wykorzystujących światowej klasy technologie EV, jesteśmy liderem  
w zakresie produkcji pojazdów użytkowych z napędęm niskoemisyjnym.

Jako postępowa i ukierunkowana na przyszłość firma nadal 
z szacunkiem myślimy o naszej przeszłości i wizji naszych założycieli: 
tworzyć pojazdy, które są wzorem do naśladowania w swojej klasie. 
Teraz, wprowadzając mobilność na ścieżkę zrównoważonego rozwoju, 
nie tylko dbamy długoterminowo o naszych klientów – dbamy również 
o nasze środowisko naturalne.
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Modele przedstawione w niniejszej prezentacji mają jedynie charakter ilustracyjny i mogą nie 
odzwierciedlać specyfikacji rynkowej. Na ilustracjach może być przedstawione wyposażenie 
opcjonalne i akcesoria, które nie są montowane standardowo.
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TX
NOWE  OBLICZE 
MOBILNOŚCI .

PRZEGLĄD

T X  N A  C Z E L E  STAW K I
Nasze miasta stale się rozwijają i są coraz bardziej zatłoczone. Rosną obawy 
o zanieczyszczenie powietrza. Coraz powszechniejsze stają się strefy 
niskiej emisji spalin. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, istnieje 
rzeczywiste zapotrzebowanie na zrównoważone rozwiązania w zakresie 
mobilności, które oferują także niezawodność i praktyczność.

TX zaprojektowano specjalnie jako odpowiedź na te wymogi. 
Stworzony z myślą o inteligentnym i zrównoważonym transporcie,  
TX oferuje bardzo niską emisję zanieczyszczeń podczas jazdy w centrach 
miast, możliwość wyjazdu za miasto w dłuższą trasę, transport prywatny  
lub wspólne dojazdy, możliwość wykorzystywania przez firmy i operatorów 
flot z bezpieczną i przyjazną przestrzenią dla pasażerów.

TX jest profesjonalny i komfortowy oraz wyposażony w najnowsze  
funkcje wspomagające kierowcę i gwarantujące bezstresową podróż. 
Bezemisyjna jazda miejska (w trybie jazdy PURE EV) jest możliwa dzięki 
w pełni elektrycznemu układowi napędowemu, a duży zasięg – dzięki 
dodatkowemu silnikowi spalinowemu. W TX nic Cię nie ogranicza.

W dzisiejszym wymagającym otoczeniu TX ułatwia transport osób oraz 
wywiera na pasażerach trwałe wrażenie, gdyż stanowi rozwiązanie mobilne 
zmieniające przyszłość na lepszą.

Klasa emisji CO2 A+

WLTP*

Zużycie energii (ważone*, łączne)  
przy w pełni naładowanym akumulatorze 0,9 l/100 km i 23,4 kWh/100 km

Oficjalna emisja CO2 (ważona*, łączna) 19 g/km

Zasięg w trybie elektrycznym  
(w pełni naładowany akumulator) 101 km

* Wartości ważone to średnie wartości zużycia paliwa i energii elektrycznej dotyczące pojazdów hybrydowych z napędem 
elektrycznym, ładowanych z zewnętrznego źródła, przy typowym profilu użytkowania i codziennym ładowaniu akumulatora. 
Wartości te określono zgodnie z bardziej realistyczną, ogólnoświatową zharmonizowaną procedurą badania pojazdów 
lekkich WLTP (Worldwide harmonised Light Vehicles Test Procedure), która zastąpiła stosowaną wcześniej procedurę  
NEDC (New European Driving Cycle). Wszelkie podane wartości mogą różnić się w zależności od stylu jazdy, obciążenia, 
wybranych opcji wyposażenia i opon.

Pojazd jest zgodny z najnowszymi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi emisji spalin (Euro 6D).



6 |  T X

TECHNOLOGIA EV

T X  JE ST  E KO LO G I C Z N Y
TX odpowiada na zapotrzebowanie na zrównoważone 
rozwiązania w zakresie mobilności, ponieważ 
jest wyposażony w przyjazny środowisku, w pełni 
elektryczny napęd z dodatkowym silnikiem spalinowym, 
charakteryzuje się lekką aluminiową konstrukcją oraz 
oferuje pasażerom i kierowcy najnowsze innowacje.

W   PEŁN I  ELEKTRYCZNY 
U KŁ AD   NAPĘD OWY
TX jest napędzany silnikiem elektrycznym, który przekazuje moc 
na tylną oś. Technologia wbudowanego dodatkowego silnika 
spalinowego (tzw. range-extender) ładuje akumulator, gdy jest 
konieczne zwiększenie całkowitego zasięgu. Zapewnia to kierowcy 
jeszcze większą elastyczność i imponującą praktyczność, a także 
spokojne i przyjemne doświadczenia pasażerom.

Nie zapomnieliśmy o wymogach miejskiej mobilności. TX jest 
wyposażony w akumulator o użytecznej mocy 24,2 kWh. 
Technologia ta natychmiastowo przekazuje moc do silnika 
i jest zoptymalizowana pod kątem pojazdów osobowych. 
Wysoka przepustowość układu zwiększa moment obrotowy, 
łatwo radząc sobie z większymi obciążeniami roboczymi, 
związanymi z przewozem wielu pasażerów. Akumulator poddano 
rygorystycznym testom, aby zapewnić jego trwałość przez wiele  
lat intensywnego użytkowania.

G EO - FEN CI N G
Technologia geofencingu sprawia, że TX może za pomocą modułu 
GPS rozpoznawać obszary, w których obowiązują ograniczenia pod 
względem emisji spalin, a następnie automatycznie przełączać 
tryb jazdy na tryb wyłącznie elektryczny. Włączanie tego trybu 
pracy napędu można również skonfigurować zależnie od pory dnia 
lub szeregu innych parametrów.

W miarę powszechnego wprowadzania stref niskiej emisji spalin ta 
funkcja będzie się stawać coraz bardziej przydatna.

*Zasięg w trybie całkowicie elektrycznym (Pure EV) wynoszący 101 km to oficjalna 
wartość EAER (Equivalent All Electric Range), uzyskana w warunkach testowych zgodnie 
z procedurą WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure).

Z ASIĘG
W trybie wyłącznie elektrycznym TX może pokonać nawet 101 km*, 
zapewniając zasięg w sam raz do użytku miejskiego, przy zerowej 
emisji zanieczyszczeń.

EL ASTYCZNOŚĆ
W razie potrzeby jest załączany dodatkowy silnik spalinowy, który 
doładowuje akumulator, zwiększając zasięg do 510 km.

WYTR ZYMA ŁOŚĆ
Pokonaj więcej kilometrów z układem napędowym i akumulatorem, 
które zbudowano tak, aby wytrzymały cały cykl eksploatacji 
pojazdu. Brak ruchomych części w silniku sprawia, że TX jest mniej 
podatny na zużycie.

BARDZO  N ISK A  EMIS JA  SPAL IN
Znikoma emisja spalin TX-a sprawia, że spełnia on normy stref 
ograniczonej emisji na całym świecie, a także przyczynia się do 
poprawy jakości powietrza w miastach.

ALUMINIOWA  KONSTRUKCJA
TX ma w pełni aluminiowe nadwozie, klejone niewiarygodnie 
mocnymi klejami i w pełni anodowane, co zwiększa jego 
wytrzymałość konstrukcyjną, jednocześnie poprawiając 
osiągi i zwiększając zasięg. Aluminium jest o 30 % lżejsze od 
konwencjonalnej stali i w 100 % nadaje się do recyklingu, co 
sprawia, że TX jest bardziej przyjazny środowisku.

ZEROWA  EM ISJA 
I  DODATKOWY  ZASIĘG
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T X  JE ST  WS Z E C H ST R O N N Y
TX oferuje środowisku naturalnemu wszystkie korzyści wynikające z możliwości 
użytkowania napędu wyłącznie elektrycznego, eliminując jednocześnie najczęstszą obawę 
związaną z pojazdami niskoemisyjnymi – ograniczony zasięg. Koła tylnej osi są zawsze 
napędzane energią elektryczną przez pracujący płynnie i wydajnie silnik elektryczny, 
zasilany akumulatorem TX, doładowywanym po podłączeniu pojazdu do stacji ładowania. 
TX jest także wyposażony w dodatkowy, niewielki silnik spalinowy, który zasila akumulator 
i zwiększa zasięg w trybie całkowicie elektrycznym, zapewniając pełną elastyczność pod 
względem zasięgu.

TRZY  TRYBY  JAZDY 
OPTYMALIZUJĄ  OS IĄGI  
—  NA  K AŻDEJ  DRODZE

W YJĄT KOWO  N I S K I E 
O G Ó L N E  Z U Ż YC I E  PA L I WA 
O R A Z  N I S K A  E M I S JA  C O 2

BR AK  OLE JU  NAPĘDOWEGO 
O Z N AC Z A  BR AK  SZKODLIWYCH 

CZĄSTEK SADZY 

S I L N I K  D O DAT KOW Y  JE ST 
Z AS I L A N Y  BE N Z YN Ą  I  Z A P E W N I A 

Z G O DN O Ś Ć  Z  N O R M Ą  E U R O  6 D

UKŁAD NAPĘDOWY

1. Silnik napędu
Silnik elektryczny o mocy 110 kW zawsze 
napędza TX-a.

2. Akumulator napędu
Wytrzymały akumulator litowo-jonowy 
magazynuje i dostarcza energię do 
silnika napędu.

3. Silnik dodatkowy
Mały silnik benzynowy, który 
generuje energię elektryczną w celu 
utrzymania poziomu naładowania 
akumulatora napędu.

T RYBY  JA Z DY

PURE  EV
Praca wyłącznie na zasilaniu akumulatorowym, bez udziału 
dodatkowego silnika spalinowego. W 100 % elektryczne 
działanie z zerową emisją spalin – niezbędne, gdy jest konieczne 
zachowanie zgodności z rygorystycznymi przepisami.

Najlepsze zastosowania: Jazda miejska w strefach, w których 
wymagana jest niska emisja spalin.

SMART
Domyślny tryb pracy TX-a, zapewniający najlepszą wydajność 
dzięki maksymalnemu wykorzystaniu akumulatora oraz 
włączaniu dodatkowego silnika spalinowego w razie potrzeby.

Najlepsze zastosowania: Codzienna jazda, podczas której 
kierowca może cieszyć się automatycznym doborem ustawień 
układu napędowego.

SAVE
Pojazd wykorzystuje dodatkowy silnik spalinowy do utrzymania 
poziomu naładowania akumulatora, oszczędzając energię 
elektryczną w celu jej późniejszego wykorzystania.

Najlepsze zastosowania: Jazda TX-em w cyklu mieszanym lub 
pozamiejskim, gdy kierowca chce zachować możliwość jazdy 
z zerową emisją na później.

2

1

3

HAMOWANIE  REGENER ACYJNE
Układ hamulcowy wykorzystuje energię, która 
w normalnych warunkach jest tracona podczas 
zmniejszania prędkości, wykorzystując ją do ładowania 
akumulatora napędu. Zwiększa to wydajność i zmniejsza 
zużycie podzespołów układu hamulcowego.
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CAŁKOWITA 
EL ASTYCZNOŚĆ,  
BRAK  OBAW 
ZWIĄZANYCH 
Z  ZASIĘGIEM
51 0  K I LO M E T R Ó W  CA Ł KO W I T E G O  Z AS I Ę G U
TX-a zaprojektowano tak, aby zmaksymalizować wydajność i zminimalizować czas przestoju. 
Gwarantuje całkowity, elastyczny zasięg wynoszący 510 km przy bardzo niskiej emisji spalin, zaledwie 
19 g/ km CO2 w cyklu mieszanym wg WLTP. Zgodnie z metodologią WLTP tryb City przy zasilaniu całkowicie 
elektrycznym zapewnia zasięg 101 km* przy zerowym poziomie emisji zanieczyszczeń. Bardziej oszczędni 
kierowcy mogą uzyskać nawet 126 km w trybie Pure EV.

Technologia eCity oferuje niezrównaną elastyczność ładowania, z możliwością ładowania standardowego, 
szybkiego i bardzo szybkiego za pomocą kilku typów gniazd. Gwarantuje to zgodność z całą siecią 
punktów ładowania oraz pewność, że TX-a można naładować i jak najszybciej wrócić nim na drogę.

 – Ładowanie AC: Do 22 kW / 32 A w zaledwie 1 godzinę i 15 minut za pomocą gniazda Mennekes / Type 2

 – Ładowanie DC: Do 50 kW w zaledwie 30 minut za pomocą gniazda CCS lub CHAdeMO

*Zasięg w trybie całkowicie elektrycznym (Pure EV) wynoszący 101 km to oficjalna wartość EAER (Equivalent All Electric Range), uzyskana w warunkach testowych zgodnie 
z procedurą WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure).
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K O N S T R U K C J A

T X  JE ST  C H A R A K T E RYST YC Z N Y
Dzięki przyciągającej wzrok i jednocześnie ponadczasowej stylistyce TX 
zwraca na siebie szczególną uwagę. Czerpiąc inspirację z legendarnej 
londyńskiej taksówki, jest natychmiast rozpoznawalny i zarazem 
bezkompromisowo nowoczesny.

Imponująca atrapa chłodnicy i okrągłe reflektory, osadzone w szerokim, 
mocno zaznaczonym pasie przednim, nadają TX-owi pewności, jakiej 
oczekuje się od pojazdu z takim rodowodem. Linia dachu i pochylona tylna 
część TX-a tworzą lekkie i przestronne wnętrze z imponującą przestrzenią 
nad głową. Niskie linie okien i oszałamiający panoramiczny dach zapewniają 
podczas podróży piękne widoki.

Otwierane w drugą stronę drzwi nie tylko zapewniają szerszy dostęp, ale 
sugerują, że TX jest naprawdę wyjątkowy. Pasażerowie mogą poczuć się, jak 
w londyńskiej taksówce, jednocześnie doświadczając najwyższego poziomu 
jakości wykonania i komfortu.

To pojazd dla osób, które lubią zabłysnąć. Od wyjątkowej sylwetki po 
zewnętrzne detale, TX to mobilne rozwiązanie klasy premium, które sprawi, 
że codziennie będziesz wyróżniać się na ulicach.

WYBIERZ 
ODM IENNOŚĆ

WYBIERZ  
LEPSZE

WYBIERZ  TX



14 |  T X

ZAPROJEKTOWANY 
I  ZBUDOWANY,  ABY 
ZAPEWNIĆ  PRAWDZIWIE 
UNIWERSALNĄ  MOBILNOŚĆ
T X  JE ST  P R Z YJA Z N Y
Jesteśmy dumni, że możemy zapewnić mobilność wszystkim pasażerom – z każdego środowiska i w każdej sytuacji. 
Od samego początku TX-a projektowano tak, aby był przystępny dla wszystkich.

Dzięki rampie wjazdowej, która po złożeniu chowa się w podłodze, mogą z niego w pełni korzystać osoby na wózkach 
inwalidzkich. Szybko rozkładaną i regulowaną rampę uzupełnia duży otwór drzwiowy ułatwiający dostęp. 

Wnętrze jest na tyle przestronne, że wózek inwalidzki można z łatwością obrócić i skierować do przodu, a wszechstronny 
system mocowania zgodny z normą ISO 10542 pozwala osobom na wózku pozostać w nich przez całą podróż. W celu 
zapewnienia dodatkowej stabilności całkowicie płaska podłoga jest pokryta materiałem antypoślizgowym.

TX-a można również wyposażyć w obrotowy fotel, który w razie potrzeby obraca i wysuwa się na zewnątrz, gwarantując 
bezproblemowy dostęp do wnętrza. Znakomicie widoczne uchwyty i krawędzie fotela w kontrastujących kolorach ułatwiają 
siadanie na fotelu i wstawanie z niego, a szeroka gama opcji komunikacyjnych – takich jak pętla indukcyjna dla osób 
niedosłyszących, elementy sterowania z wytłoczonym alfabetem Braille'a i system mikrofonów – umożliwia bezproblemowy 
kontakt między pasażerami a kierowcą.

Wreszcie, rampę dla wózków inwalidzkich można przekształcić w chowany, bardzo niski stopień, który zmniejsza o połowę 
początkową wysokość stopnia i zapewnia pasażerom większy komfort podczas wysiadania z pojazdu.

1

3

4

2 1. SKŁADANY ZINTEGROWANY STOPIEŃ

Zintegrowana rampa dla wózków inwalidzkich jest 
wyposażona w sprytny mechanizm składania, 
który szybko przekształca ją w stopień dostępowy. 
Zmniejsza to o połowę wysokość stopnia, 
ułatwiając pasażerom wchodzenie do pojazdu 
i wychodzenie z niego.

2. PĘTLA INDUKCYJNA DLA NIEDOSŁYSZĄCYCH

System dźwięku z pętlą indukcyjną pomaga osobom 
noszącym aparaty słuchowe wyraźniej odbierać dźwięki.

3. A TAKŻE OPCJONALNE ELEMENTY 
O WYSOKIEJ WIDOCZNOŚCI

Kontrastowe uchwyty i krawędzie siedzisk foteli 
pomagają osobom niedowidzącym.

4. OBROTOWY FOTEL

U niektórych osób ograniczenia w poruszaniu mogą 
wpływać na zdolność do skręcania tułowia, dlatego aby 
ułatwić wsiadanie i wysiadanie, TX jest wyposażony 
w specjalny obrotowy fotel, który wysuwa się na 
zewnątrz, zapewniając lepszy dostęp.
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W  TOWARZYSTWIE, 
ALE  ODDZIELNIE

SAMODZIELNIE  
I  PROFESJONALNIE

BEZPIECZNIE  
I  W  Ł ĄCZNOŚCI

T X  JE ST  P RY WAT N Y
TX wyznacza współczesne standardy mobilności – transport 
prywatno-publiczny.

Dzięki przegrodzie ochronnej TX ustanawia nowy standard prywatności 
i przestrzeni pasażerskiej, tworząc całkiem oddzielny, niezależny 
tylny przedział.

Po zamontowaniu opcjonalnego zestawu uszczelniającego przegroda 
ochronna nie ma praktycznie żadnej szczeliny powietrznej wokół krawędzi, 
co oznacza ograniczenie przepływu powietrza między przednim i tylnym 
przedziałem oraz zabezpieczenie pasażerów przed przenoszeniem 
powietrza z przedziału kierowcy. Niezależny układ ogrzewania i wentylacji 
przestrzeni pasażerskiej jest sterowany za pomocą intuicyjnego interfejsu 
dotykowego umieszczonego w łatwo dostępnym miejscu na panelu drzwi.

Dzięki najlepszej w swojej klasie separacji przedziałów oraz eleganckiemu 
i nowoczesnemu wystrojowi pasażerowie czują się we wnętrzu 
TX-a naprawdę bezpiecznie i komfortowo. Atrakcyjne, regulowane 
oświetlenie kabiny zapewnia przyjemną atmosferę – zwłaszcza po 
zmroku. Solidność elementów, od aluminiowych klamek po dotykowy 
panel sterowania układem wentylacji, dotykowo przypomina o wysokiej 
jakości wykonania.

TX wykorzystuje ciche, elektryczne źródło napędu ze starannie 
zaprojektowanym sterownikiem, co zapewnia płynną i subtelną jazdę. 
Podsumowując, TX proponuje klientom spokojną, uspokajającą i nie 
 rozpraszającą uwagi przestrzeń, w której mogą zarówno popracować, jaki 
i zaznać relaksu.

Zobacz, jak powietrze przemieszcza się wewnątrz TX-a z zamontowaną 
centralną przegrodą ochronną i zestawem uszczelniającym: 

levc.com/protection-screen
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ZAPEWNIJ  PASAŻEROM 
WRAŻENIA ,  KTÓRE 
SPRAWIĄ ,  ŻE  BĘDĄ 
DO  CIEB IE  WRACAĆ
T X  JE ST  KO M F O R TO W Y
Stylowy, komfortowy i połączony – TX zapewnia pasażerom niezapomniane wrażenia.

Przestronny tylny przedział oferuje wygodne, bezproblemowe wchodzenie do pojazdu i wychodzenie 
z niego, dzięki czemu podróże z wieloma przystankami są proste i bezpieczne, gdyż pasażerowie mogą 
wysiadać bez przeszkadzania innym.

TX wygodnie gości do sześciu pasażerów na przyjaznych fotelach, zapewniających wystarczającą ilość 
miejsca na ramiona i kolana. Trzy niezależne fotele w drugim rzędzie zwrócone są w stronę tylnej kanapy, 
co umożliwia naturalną interakcję społeczną między pasażerami w trakcie jazdy. Gdy nie są używane, 
można je złożyć w celu uzyskania maksymalnej przestrzeni.

Imponująca wysokość nad głową i oszałamiający panoramiczny szklany dach tworzą wrażenie lekkości 
i przestronności. Dzięki LED-owemu oświetleniu podłogi, lampkom drzwiowym i lampkom do czytania 
wnętrze jest jasne i przystępne dla pasażerów. Staranne rozmieszczenie oświetlenia ułatwia pasażerom 
wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego w nocy oraz przy złej pogodzie. Elektryczny układ napędowy 
generuje niezwykle małe wibracje, a także mniej hałasu, zanieczyszczeń i zapachów, zapewniając płynną 
i spokojną jazdę.

Pasażerowie mogą ładować swoje telefony, tablety lub laptopy w trakcie jazdy dzięki wbudowanym 
gniazdom. Do dedykowanego gniazda USB w swojej kabinie kierowca może podłączyć moduł Wi-Fi, 
zapewniając pasażerom łączność z Internetem.

D O B R E 
S A M O P O C Z U C I E 
P A S A Ż E R Ó W
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Średnica zawracania identyczna, jak w londyńskiej czarnej taksówce, oznacza, że 
TX może z łatwością poruszać się po małym rondzie przed hotelem The Savoy.

T X  JE ST  P R A K T YC Z N Y

ZWR OTNOŚĆ
TX łączy w sobie najbardziej przestronne środowisko kierowcy 
i pasażera, jakie kiedykolwiek stworzyliśmy – przy kompaktowych 
wymiarach zewnętrznych i średnicy zawracania 8,45 m, tak 
charakterystycznych dla londyńskich czarnych taksówek. Dzięki temu 
kierowcy mogą poruszać się w ciasnych przestrzeniach i wąskich 
uliczkach miast z niesamowitą zwrotnością.

WYTR ZYMA ŁOŚĆ
TX zbudowano z myślą o trwałości. Takie cechy, jak solidne panele 
nadwozia z kompozytów SMC, wzmocnione klamki i zawiasy oraz 
wytrzymałe fotele, sprawiają, że bardzo długo wygląda, jak nowy.

EL ASTYCZNOŚĆ
Interfejs osprzętu elektrycznego zaprojektowano tak,  
aby spełniał współczesne wymogi pasażerów.  
Umożliwia szybkie, proste i bezpieczne podłączanie  
szerokiej gamy urządzeń z rynku wtórnego bez  
konieczności ingerencji w istniejące wiązki przewodów.
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S P O Ł E C Z N O Ś Ć

H I STO R I E  TX

REVIERFLITZER
Wielkość floty: 5
Lokalizacja: Oberhausen
Początek działalności: Czerwiec 2020 r.
Rodzaj działalności: Przewóz osób na wezwanie
Sposób wykorzystania pojazdu: Uzupełnienie istniejącej sieci autobusowej i tramwajowej

„ Londyńskie taksówki mają status legendy. Jazda nimi jest 
czymś wyjątkowym. Dlatego uważam, że mieszkańcy Oberhausen 
będą zaciekawieni i chętnie skorzystają z nowej usługi”.

Denis Osmann, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej STOAG

BRITISH AIRWAYS
Wielkość floty: 6
Lokalizacja: Londyn
Początek działalności: Styczeń 2019 r.
Rodzaj działalności: Obsługa lotniska
Sposób wykorzystania pojazdu: Usługi przewozu pasażerów VIP  
w obrębie lotniska

„ Wspaniale widzieć reakcję klientów. Podoba im się 
przestrzeń, jaką samochód oferuje na bagaż podręczny. 
Bardzo nas również cieszy, że użytkowanie pojazdów 
nowej generacji zmniejsza nasz ślad węglowy ”.

Daljit Hayre, Starszy menedżer, Heathrow Customer Experience w British Airways

KVGOF
Wielkość floty: 4
Lokalizacja: Hainburg, Mainhausen i Seligenstadt
Początek działalności: Sierpień 2019 r.
Rodzaj działalności: Prywatny przewóz osób
Sposób wykorzystania pojazdu: Wspólne przejazdy (Ride-sharing)

„ Ponieważ schematy mobilności w miastach stają się coraz bardziej 
złożone i dynamiczne, potrzebowaliśmy przyszłościowego samochodu 
do przewozu osób, który pasowałby do naszej nowej oferty mobilności 
na żądanie. TX to idealny pojazd, który zaspokaja wszystkie te potrzeby ”.

Andreas Maatz, Dyrektor zarządzający w kvgOF

Od: British Airways / Nick Morrish

CLEVERSHUTTLE
Wielkość floty: 20
Lokalizacja: Berlin
Początek działalności: Czerwiec 2019 r.
Rodzaj działalności: Prywatny przewóz osób
Sposób wykorzystania pojazdu: Wspólne przejazdy  
(Ride-sharing)

„  POJAZDY SĄ W RUCHU 
NIEMAL PRZEZ CAŁ Ą DOBĘ”.
B r u n o  G i n n u t h ,  CEO i  w s p ó łza ł oż y c i e l  C l e v e r S h u t t l e

IOKI
Wielkość floty: 17
Lokalizacja: Hamburg
Początek działalności: Lipiec 2018 r.
Rodzaj działalności: Usługa przewozu osób w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
Sposób wykorzystania pojazdu: Wspólne przejazdy (Ride-sharing)

„ Zmiany w dziedzinie mobilności nie dzieją się jedynie w naszych głowach, 
lecz przede wszystkim na drogach. IOKI Hamburg oraz nasze dostępne 
na wezwanie, (potencjalnie) bezemisyjne pojazdy do przewozu osób firmy 
LEVC odznaczają się pionierskim duchem i są znakomitym powodem, aby 
zrezygnować z prywatnego samochodu”.

D r.  M i c h a e l  B a r i l l è r e - S c h o l z ,  D y r e k t o r  g e n e r a l n y  w   I O K I

HIRSH
Wielkość floty: 1
Lokalizacja: Londyn
Początek działalności: Czerwiec 2020 r.

Rodzaj działalności: Luksusowy jubiler
Sposób wykorzystania pojazdu: Bezpłatne usługi przewozu osób dla klientów

„  PRAGNĘLIŚMY JESZCZE BARDZIEJ POPRAWIĆ JAKOŚĆ OBSŁUGI 
KLIENTÓW, ZAPEWNIAJĄC IM POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I  PEWNOŚCI . 
UMOŻLIWIŁ A NAM TO NASZA FANTASTYCZNA NOWA TAKSÓWKA”.
S o p h i a  H i r s h ,  D y r e k t o r  z a r z ą d z a j ą c y ,  H i r s h

LOOP-MÜNSTER
Wielkość floty: 10
Lokalizacja: Münster
Początek działalności: Wrzesień 2020 r.
Rodzaj działalności: Podmiejski przewóz osób
Sposób wykorzystania pojazdu: Wspólne przejazdy  
(Ride-sharing)

„ Zamawianie przejazdu przez telefon komórkowy 
jest przyjazne mieszkańcom, innowacyjne i jeszcze 
bardziej usprawnia nasz lokalny transport. Cieszę się, 
że dzięki tej inicjatywie z Niemiec jest to możliwe, 
i mam nadzieję, że wiele innych miast i gmin uzupełni 
cyfrowo swoje usługi transportu publicznego”.

  Andreas Scheuer, Federalny Minister Transportu I Infrastruktury Cyfrowej

Od: Ioki / Vhh Wolfgang Koehler

Od: eHopper | Prawo autorskie: Pineda-Fotografie
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C E C H Y

ZBUDOWANY 
OD  PODSTAW 
W  CELU  OCHRONY 
KIEROWCÓW 
I  PASAŻERÓW

T X  JE ST  BE Z P I E C Z N Y
Funkcje bezpieczeństwa TX-a, zarówno aktywne, jak i bierne, podkreślają, 
dlaczego powinien być opcją numer jeden dla każdej firmy oraz zapewniać  
ich właścicielom i pasażerom całkowity spokój ducha.

WSPAR CIE  KIER OWCY
Jazda w zatłoczonych centrach miast wymaga ciągłej uwagi. Nie jest to łatwe zadanie nawet dla najbardziej 
doświadczonych kierowców – zwłaszcza jeśli spędzają za kierownicą wiele godzin. Zaawansowane technologie 
wspomagające kierowcę, montowane standardowo w TX, zapewniają kierowcom możliwość maksymalnie bezpiecznego 
poruszania się po ulicach oraz zwiększają spokój ducha.

BEZPIECZEŃST WO  PASYWNE
Konstrukcję ochronną pojazdu zaprojektowano tak, aby w razie wypadku zapobiegać obrażeniom fizycznym lub 
zminimalizować je. Nadwozie z klejonego i anodowanego aluminium może pochłaniać energię dwa razy skuteczniej niż 
stal miękka. Z myślą o bezpieczeństwie zaprojektowano także wszystkie elementy wnętrza – od foteli pochłaniających 
energię i przegrody ochronnej dla kierowcy po poduszki powietrzne i układy elektroniczne.

SOLIDNA  KONSTRUKCJA  NADWOZIA
Konstrukcja nadwozia inspirowana przemysłem lotniczym oznacza, że jest ono nie tylko lżejsze i sztywniejsze, ale także 
znacznie mocniejsze. TX skonstruowano tak, aby przewyższał najbardziej rygorystyczne wymogi testów zderzeniowych.

ELEMENTY  PR ZYTR ZYMUJĄCE
Każdy fotel jest wyposażony w pełny trzypunktowy pas bezpieczeństwa i zagłówki pochłaniające energię. 
Zewnętrzne tylne fotele są dodatkowo wyposażone w uniwersalne punkty mocowania ISOFIX, zgodne z większością 
dziecięcych fotelików samochodowych. Użytkownicy wózków inwalidzkich mogą czuć się bezpiecznie dzięki systemowi 
mocowania w pełni zgodnemu z normą ISO 10542.

PODUSZKI  POWIETR ZNE
W przedziale pasażerskim znajdują się dwie pełnowymiarowe kurtynowe poduszki powietrzne. Kierowcy są chronieni 
własną 60-litrową poduszką powietrzną w kierownicy oraz dodatkowymi poduszkami bocznymi i kurtynowymi 
przedniej kabiny.

STAB ILNOŚĆ
Dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości i doskonałej przyczepności TX pokonuje drogę pewnie i stabilnie. 
Najnowsze elektroniczne urządzenia wspomagające współdziałają ze sobą, dzięki czemu TX jest w stanie sprostać 
nawet najbardziej ekstremalnym warunkom.
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WSPA R C I E  K I E R O WCY

OSTR ZEŻENIE  O   OPUSZCZENIU  PASA  RUCHU
Czujniki zamontowane w szybie czołowej „obserwują” oznakowanie na jezdni 
przed pojazdem. Jeżeli pojazd zacznie w niezamierzony sposób zjeżdżać ze 
swojego pasa ruchu, kierowca zostanie o tym ostrzeżony i będzie mógł uniknąć 
potencjalnego zderzenia.

UKŁ AD  R OZPOZNAWANIA  ZNAKÓW  DR O GOWYCH
Ważne informacje ze znaków drogowych są wyświetlane na tablicy wskaźników, 
dzięki czemu kierowca może być na bieżąco z ograniczeniami prędkości 
i informacjami, które mógł pominąć na ruchliwych drogach miejskich.

AUTONOMICZNY  SYSTEM  HAMOWANIA  AWARYJNEGO
W ruchu miejskim zawsze może wystąpić konieczność awaryjnego hamowania. 
Autonomiczny system hamowania awaryjnego (AEB) automatycznie załącza 
hamulce, jeżeli przed pojazdem pojawi się przeszkoda, a kierowca w porę na nią 
nie zareaguje.

UKŁ ADY  STAB IL IZ ACJI  TORU  JA ZDY
Oprócz układu ABS, TX wyposażono w układ wspomagania awaryjnego 
hamowania (EBA) i elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC), które 
pozwalają uniknąć utraty kontroli nad pojazdem – nawet podczas bardzo 
niekorzystnej pogody i na złej nawierzchni.

*Wyposażenie samochodu uzależnione jest od wyboru pakietu lub usług dodatkowych.
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M NIEJ  STRESU 
ZA  KIEROWNICĄ
T X  TO  P R O F E S JO N A L I STA
Zaprojektowany jako profesjonalne, wygodne miejsce pracy, TX jest zbudowany z myślą 
o kierowcach i ich dobrym samopoczuciu. Dzięki temu są oni nie tylko zadowoleni i 
zrelaksowani, ale także pozytywniej nastawieni do pasażerów. Kabinę zbudowano specjalnie 
pod kątem potrzeb kierowcy, z w pełni regulowanym i ergonomicznie zaprojektowanym 
fotelem, który gwarantuje komfort podczas długich dni (lub nocy) za kierownicą.

Wydajna, automatyczna klimatyzacja utrzymuje przyjemne warunki we wnętrzu pojazdu, 
umożliwiając kierowcy i pasażerom oddzielną regulację temperatury, a umieszczony 
pod kątem centralny ekran dotykowy zapewnia kontrolę nad wszystkimi systemami 
i ustawieniami. Od połączeń przychodzących po wskazówki systemu nawigacji – wszystkie 
informacje są wyraźnie widoczne w rozdzielczości HD na wyświetlaczu kierowcy.

Wycieraczki szyby przedniej automatycznie reagują na zmieniające się warunki pogodowe, 
a automatycznie sterowane reflektory reagują na oświetlenie uliczne i inne pojazdy, 
przełączając tryb odpowiednio między światłami mijania i drogowymi. Hamulec ręczny 
jest elektroniczny i sterowany automatycznie, co zmniejsza fizyczne obciążenie w trakcie 
podróży. Dzięki tempomatowi kierowca może skoncentrować się na drodze, a nie na 
prędkościomierzu. Dodatkowy spokój zapewnia ogranicznik prędkości, który automatycznie 
dopasowuje nastawę do informacji odczytanych ze znaków drogowych*. Brak konieczności 
zmiany biegów znacznie ułatwia jazdę w mieście oraz zapewnia płynniejsze przyspieszanie.

Kamera cofania i czujniki parkowania, a także opcjonalny system nawigacji satelitarnej, 
sprawiają, że parkowanie jest bezpieczniejsze i mniej stresujące.

*Funkcja automatycznego ogranicznika prędkości to jedynie dodatkowa pomoc. Kierowca zawsze odpowiada za utrzymanie 
prawidłowej prędkości i odległości od poprzedzającego pojazdu, również podczas używania automatycznego ogranicznika prędkości.

D O B R E  S A M O P O C Z UC I E 
K I E R O WCY
Badanie przeprowadzone przez LEVC we współpracy 
z pracownikami naukowymi University of York 
wykazało, że przesiadka z samochodu użytkowego 
zasilanego olejem napędowym na samochód 
elektryczny poprawia samopoczucie psychiczne 
kierowców. Badanie zrealizowano w centrum Londynu, 
gdzie czterech zawodowych kierowców odbyło 
szereg jazd próbnych, prowadząc napędzanego 
elektrycznie TX-a oraz wcześniejszy model z silnikiem 
wysokoprężnym. Monitor aktywności mózgu wykazał, 
że podczas jazdy TX-em kierowcy byli spokojniejsi, 
bardziej zadowoleni i skoncentrowani.

„Autorzy badania sugerują, że cichsze środowisko 
jazdy umożliwia uzyskanie wyższego poziomu 
koncentracji. Innymi słowy, po uwolnieniu kierowcy 
od hałaśliwego klekotu silnika wysokoprężnego 
może on w większym stopniu i spokojniej skupić się 
na jeździe”.

Dr. Duncan Williams, University of York

Więcej szczegółów pod adresem: 
levc.com/positive-wellbeing
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J A K O Ś Ć

T X  JE ST  Z B UD O WA N Y  Z  M YŚ L Ą  
O  N A J W Y Ż S Z E J  T R WA ŁO Ś C I
Aby zapewnić niezrównaną jakość, w naszym nowym zakładzie produkcyjnym w Ansty, Warwickshire, 
są zatrudnieni najlepsi ludzie i są wykorzystywane najlepsze procesy, sprzęt i systemy. Ten przyjazny 
środowisku zakład powstał dzięki wartej 500 mln funtów inwestycji naszej firmy macierzystej, Geely. 
Jest to pierwszy zakład w Wielkiej Brytanii, który służy wyłącznie do produkcji pojazdów elektrycznych. 
W rozwoju modelu TX ważną rolę odegrała nasza siostrzana spółka Volvo. Podzespoły marki 
Volvo, znanej na całym świecie z innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa i inżynierii, zapewniają 
niezawodność i trwałość, a także globalny łańcuch dostaw, obejmujący najlepszych bezpośrednich 
dostawców podzespołów z branży motoryzacyjnej, takich jak LG Chem, Valeo Siemens, Delphi, Bosch 
i ZF Friedrichshafen AG.

EFEKT  WARTEJ 
500 MLN FUNTÓW 
INWESTYCJI  
W  ROZWÓJ  POJAZDÓW 
ELEKTRYCZNYCH

SP R AW D Z O N Y
TX pokonał więcej kilometrów testowych niż wszystkie nasze 
poprzednie modele razem wzięte. Sprawdził się wszędzie – 
od pustyni, przez arktyczną tundrę, po naturalne dla siebie 
ruchliwe środowiska miejskie.

Nasza stała baza inżynierska w MIRA Technology Park w pobliżu 
Coventry daje nam dostęp do najlepszych na świecie obiektów, 
takich jak:

 – Centrum badań nad zaawansowaną emisją zanieczyszczeń

 – Stanowisko do badań kinematycznych i zgodności

 – „Łaźnia solna” do badania odporności na korozję

 – Regulowane tunele aerodynamiczne

 – Zaawansowane urządzenia do przeprowadzania testów 
zderzeniowych

Setki godzin rygorystycznych testów drogowych na torze 
testowym o długości 100 km na terenie 840-hektarowego 
zakładu MIRA obejmowały jazdę po wybojach, kostce 
brukowej, nierównej nawierzchni betonowej, a nawet po 
torach kolejowych, co stanowiło odzwierciedlenie wszystkich 
środowisk, z którymi może spotkać się TX.

Aby ocenić i ulepszyć działanie gotowego modelu w „realnym 
świecie”, na koniec wystawiliśmy go na ostateczną próbę, czyli 
jazdę po zatłoczonych miejskich drogach z wykorzystaniem 
różnych profilów ładowania i użytkowania.

Przeprowadzone wyczerpujące testy zapewniają, że TX 
ustanowi ogólnoświatowy standard profesjonalnych 
usług mobilności.



G O DN Y  Z A UFA N I A
Zmniejszone wymogi serwisowe, wysoka jakość wykonania i niezawodne 
technologie przyczyniają się do skrócenia czasu przestoju. Lepiej niż 
ktokolwiek inny znamy wymogi, z jakimi kierowcy i pasażerowie pojazdów 
spotykają się na co dzień. Od wytrzymałych klamek drzwiowych 
po odporność na wyboje, TX wytrzyma wszystko, na co narazi go 
intensywna eksploatacja.

TX zapewnia trwałość i niezawodność, dzięki czemu kierowcy 
mogą bez wysiłku sprostać rygorystycznym i zróżnicowanym 
wymogom jazdy miejskiej. Elektryczny układ napędowy to zaledwie 
jedna z najnowocześniejszych technologii skrywających się pod 
stylowym nadwoziem TX-a. Podstawę stanowi lekka konstrukcja 
z klejonego aluminium. Technologia ta jest powszechnie stosowana 
w zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach przemysłu 
motoryzacyjnego, sportów motorowych i lotniczego, a my dostosowaliśmy 
ją do unikatowych wymogów pojazdu do komercyjnego przewozu osób. 
Panele nadwozia są wykonane z wytrzymałego materiału kompozytowego, 
który jest odporny na uszkodzenia i nie koroduje, pomagając zachować 
nieskazitelny wygląd przez cały okres eksploatacji pojazdu. Pod podłogą 
drzemie litowo-jonowy akumulator napędu, który został gruntownie 
przetestowany na dystansie ponad półtora miliona kilometrów 
w najbardziej niesprzyjających warunkach, aby zapewnić niezawodność 
i trwałość w każdym terenie i zastosowaniu. W celu zapewnienia 
użytkownikom większego spokoju umysłu jest objęty pięcioletnią 
gwarancją bez limitu przebiegu. Mimo, że zdajemy sobie sprawę z tego, 
iż nie każdy TX doświadczy surowego zimna koła podbiegunowego, czy 
ekstremalnych upałów na pustyni w Arizonie, wszyscy kierowcy mogą być 
pewni, że ich pojazd zbudowano z myślą o jak najwyższej trwałości.

KOMPLEKSOWA  GWAR ANCJA  NA  POJA ZD  I   AKUMUL ATOR
TX-a zbudowano z myślą o zapewnieniu długiego okresu użytkowania. Nasz pakiet gwarancyjny 
zapewnia pokrycie kosztów w mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia problemu.

Poza 5-letnią gwarancją udzieloną na litowo-jonowy akumulator napędu, każdy TX jest objęty 
w pełni kompleksową, trzyletnią gwarancją z limitem przebiegu 190 000 km, zapewniającą 
całkowity spokój ducha w pierwszych latach eksploatacji. Równie ważna jest nasza 
pięcioletnia i udzielana bez limitu przebiegu gwarancja na litowo-jonowy akumulator napędu, 
odzwierciedlająca naszą wiarę w trwałość tego kluczowego podzespołu. 

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących gwarancji należy skontaktować się z 
dealerem firmy LEVC.

INTERWA ŁY  SERWISOWE
Rewolucyjny układ napędowy eCity jest wyposażony w mniej ruchomych części niż 
konwencjonalny silnik, co zmniejsza zużycie podzespołów. Dzięki temu możemy oferować 
bardzo konkurencyjne interwały serwisowe. Przeglądy są wymagane jedynie raz w roku lub  
co 40 000 km, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

AUTORYZOWANE  STACJE  SERWISOWE
Personel naszej sieci Autoryzowanych Stacji Serwisowych otrzymuje kompleksowe, 
zatwierdzone przez producenta szkolenia i wyposażenie, dzięki czemu możesz mieć 
pewność, że Twój TX znajdzie się w najlepszych możliwych rękach.

Nasi autoryzowani partnerzy zawsze korzystają wyłącznie z zatwierdzonych części 
i produktów LEVC, które są przeznaczone do profesjonalnego transportu pasażerów. 
Ich stosowanie zapewnia długi okres eksploatacji pojazdu i minimalizuje czas przestoju.
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T X  S I Ę  O P Ł ACA
TX oferuje korzyści komercyjne i oszczędności operatorom flot 
i firmom – od pierwszego tygodnia przez cały cykl eksploatacji.

Zastosowanie technologii eCity zapewnia właścicielom pojazdu 
oszczędności paliwa oczekiwane od pojazdu elektrycznego – 
i nie tylko. TX jest zgodny z najsurowszymi na świecie przepisami 
dotyczącymi emisji spalin, dzięki czemu można go eksploatować 
w każdym środowisku miejskim bez konieczności ponoszenia 
dodatkowych opłat.

Elektryczny układ napędowy obejmuje mniej ruchomych części niż 
konwencjonalny silnik. Dzięki temu zużywają się one w mniejszym 
stopniu niż w konwencjonalnych taksówkach, co pozwala wydłużyć 
interwały serwisowe oraz spędzać więcej produktywnego czasu na 
drodze, a nie na serwisie w stacji obsługi.

Trwałość i niezawodność pojazdu przekładają się na długotrwałe 
i bezproblemowe użytkowanie oraz wysoką wartość odsprzedaży  
pod koniec okresu eksploatacji.

Właściciele TX korzystają z kompleksowego pakietu finansowania 
i wsparcia dostosowanego do potrzeb, z szeregiem opcji 
oferowanych przez głównych dostawców usług finansowych. Nasi 
dealerzy z przyjemnością przedstawią dostępne plany, w tym opcję 
indywidualnej umowy zakupu, wynajmu i kontraktu firmowego*.

PAKI ET  D R IVER  CO NVEN I EN CE 1

Zadowolenie kierowcy przekłada się na zadowolenie 
pasażerów, dlatego wygoda kierowcy powinna być 
najwyższym priorytetem.

 – Podłokietnik centralny
 – Rozwiązanie do montażu listwy akcesoriów z uchwytem 

na kubki / tacą na drobiazgi
 – Gniazdo zasilania 12 V (przedział kierowcy)
 – Tylne czujniki parkowania

PAKI ET  EXTER I O R  CH RO M E 1

Zyskaj natychmiastową rozpoznawalność – w dzień i w nocy. 
Odrobina chromu dodaje blasku i jeszcze bardziej wyrazistej 
estetyki klasy premium. Z myślą o pasażerach, którzy 
chcą zabłysnąć.

 – Chromowana obudowa atrapy chłodnicy i dolna 
listwa zewnętrzna

 – Chromowane klamki drzwiowe
 – Chromowane nakładki na kołpaki i emblematy

T X  JE ST  T WÓ J
Dostosuj TX-a do potrzeb swojej firmy za pomocą naszych prostych 
pakietów opcji.

PAKI ET  CO M FO RT  PLUS
Uwalnia kierowców od stresu, tak aby mogli skoncentrować 
się na drodze przed sobą.

Wszystkie opcje z pakietu COMFORT PACK i dodatkowo:
 – Zintegrowany system nawigacji satelitarnej z aktualizacją 

informacji o natężeniu ruchu
 – Kamera cofania
 – Przednie czujniki parkowania

Dodatkowe wyposażenie dostępne w wariancie Icon:
 – Podłokietnik centralny
 – Rozwiązanie do montażu listwy akcesoriów z uchwytem 

na kubki / tacą na drobiazgi
 – Gniazdo zasilania 12 V (przedział kierowcy)
 – Tylne czujniki parkowania
 – Wykładzina podłogi bagażnika
 – Oświetlenie bagażnika 
 – Lampki drzwiowe (tylko drzwi kierowcy i pasażera)

PAKI ET  CO M FO RT
Większy komfort jazdy dzięki dodatkowym opcjom 
poprawiającym wygodę użytkowania.

 – Luksusowy fotel kierowcy (z dodatkową elektryczną 
regulacją oraz podgrzewanym siedziskiem)

 – Elektrochromatyczne, automatycznie przyciemniane 
lusterko wsteczne

 – Podgrzewana szyba przednia (z wyłącznikiem czasowym)
 – Zamykany na klucz schowek pod fotelem
 – Wycieraczka tylnej szyby
 – Siatka do przechowywania dokumentów i haczyk 

na odzież
 – Przestrzeń do przechowywania nad głową
 – Osłony przeciwsłoneczne w przestrzeni bagażowej

Dodatkowe wyposażenie dostępne w wariancie Icon:
 – Wykładzina podłogi bagażnika
 – Oświetlenie bagażnika
 – Lampki drzwiowe (tylko drzwi kierowcy i pasażera)

PAKI ET  PASS EN G ER  CO M FO RT 1

Tworzy eleganckie, nowoczesne i funkcjonalne wnętrze, które 
zapewnia najlepsze doświadczenia pasażerom.

 – Panoramiczny szklany dach
 – Niezależne sterowanie dotykowe 

(temperatura/ intensywność nadmuchu)
 – Złącza ładowania USB x 2
 – Dedykowane gniazda USB do podłączenia modułu Wi-Fi
 – Uchwyty o wysokiej widoczności (nad głową)
 – Lampki LED do czytania w trzecim rzędzie foteli

1 Standard dla VISTA

*Umowa sprzedaży i zakupu zawierana jest między dystrybutorem a klientem.



D O DAT KO W E  I N F O R M AC JE ,  W   T Y M  C E N Y,  M O Ż N A  Z N A L E Ź Ć 
W   N AS Z Y M  K ATA LO G U  C E N  I   SP E CYF I K AC J I   T X .

Modele przedstawione w  niniejszej prezentacji mają charakter poglądowy i  zawierają 
wyposażenie dodatkowe oraz akcesoria, które nie są montowane standardowo. Wyposażenie 
standardowe lub opcjonalne również może się różnić, a  konfiguracja poszczególnych  
wersji może się zmieniać po dacie publikacji tego dokumentu, okresowo oraz w  zależności 
od obszaru sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji na temat wersji pojazdów 
w  poszczególnych krajach, prosimy o  kontakt z  lokalnym dostawcą LEVC. Dołożono 
wszelkich starań, aby treść niniejszej publikacji była dokładna i  aktualna w  momencie 
oddania jej do druku (Czerwiec 2021  r.). Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian w  pojazdach, do zmiany cen, specyfikacji i  wyposażenia oraz do wycofania  
produktów ze sprzedaży bez uprzedzenia. Wszelkie takie zmiany będą zgłaszane 
sprzedawcom produktów LEVC możliwie najszybciej. W  celu uzyskania najnowszych 
informacji należy się skontaktować z lokalnym dealer.

Niniejsza prezentacja ma jedynie charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu 
art. 66 Kodeksu Cywilnego i skierowana jest jedynie do przedsiębiorców, którzy mogą 
wykorzystać zaprezentowane pojazdy w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną 
przez nich działalnością gospodarczą.

Zawarte w prezentacji informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556 (1) pkt 2 
oraz art. 556 (1) §2 Kodeksu cywilnego. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji 
pojazdu oraz określenie parametrów technicznych następuje w zawartej umowie. Gwarancja 
zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie 
gwarancyjnym.

Wyposażenie samochodu uzależnione jest od wyboru pakietu lub usług dodatkowych.
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