
Yolculuklar Daha Prestijli...

PRESTİJ CITY SX



Prestij City SX, düşük yakıt tüketimi, güçlü 
performansı, yüksek yolcu kapasitesi ve düşük 
işletme giderleriyle operatörüne her zaman 
kazandırıyor. Sağlam gövde yapısı, ferah iç hacmi, 
modern ön ve arka yüz tasarımı, güçlendirilmiş şasi 
yapısı sayesinde mükemmel yol tutuşu ile şehir içi 
ulaşımda standartları değiştiriyor.

Sağlam gövde, ferah
iç hacim...



Prestij City SX’in dar alanlarda manevra kabiliyetini kolaylaştıran,

sınıfında minimum dönüş yarıçapı ile şehirde yol almak kolaylaşıyor.

Geniş tavan yüksekliği ve konforlu koltuklarıyla ferah bir iç mekan

sağlayan Prestij City SX, seyahati keyifli hale getiriyor.

Yazın sıcak havalar için güçlü kliması, kışın soğuk havalar için güçlü

ısıtması ile etkili iklimlendirme özelliği sunan Prestij City SX, her

mevsim ısı konforu sağlıyor.

Prestij City SX, şehir içinde 
fark yaratıyor...



Prestij City SX’in sınıfında ilk olarak uygulanan viteste iken çalışmama özelliği kaptanlar 

tarafından alkış alıyor. Ön göğse entegre vites kolu, vites değiştirmeyi kolaylaştırarak 

şehir içi kullanımda maksimum konfor sağlıyor. Menteşeli çamurluklar ihtiyaca göre açılıp 

katlanarak sadece gerektiğinde kullanılabiliyor. 

Sağlam ve paslanmaya dayanıklı gövde yapısı ile yıllara meydan okuyacak Prestij City SX, 

kullanıcısının yüzünü güldürüyor.

Prestij City SX yıllara meydan okuyor...



Kolay açılır kapanır rampası ile engelli yolcu taşımacılığına imkan

sağlayan Prestij City SX, herkese seyahat özgürlüğü tanıyor.

Üstün rampa tırmanma kabiliyeti, kapılarda sıkışmayı önleyici özelliği

ile Prestij City SX, yolcularına yüksek performans ve güvenlik sağlıyor.

Prestij City SX ile yolculuklar 
daha konforlu...



İçeri daha fazla gün ışığı girmesini sağlayarak 

yolcuların ferah bir ortamda seyahat etmesini 

mümkün kılan Prestij City SX, gerekli durumlarda 

acil çıkış için de kullanılan cam tavan özelliği ile 

seyahate güvenlik katıyor.

Daha fazla gün ışığı...



Türkiye’de yaygın servis ağı ve yenilikçi 

servis hizmet anlayışı ile aracınızın bakımı 

TEMSA güvencesi altında yapılır, aracınız 

değer kaybına uğramaz. 

Uzman kadro, 
zengin yedek parça 
stoğuyla aracınız 
güvence altında.

7 gün, 24 saat destek.

Türkiye’de yolcu taşımacılığı 7 gün-24 saat 
süren, sürekli çalışan canlı bir sektör. TEMSA 
müşteri hizmetleri de öyle!

TEMSA Diyalog aracınızla ilgili merak 
ettiklerinizi, şikayetlerinizi, isteklerinizi ve 
tüm sorunlarınızı dilediğiniz gün ve saatte 
dinlemeye hazır.





Üretici firmanın önceden belirtmeksizin teknik özellikler, model, aksesuar ve donanım değişikliği yapma hakkı saklıdır. Dokümanın basımından (03/2016) sonra 
üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Resimler ve şekiller, standart kapsamın dışında olmayan özel donanımlar ve aksesuarlar içerebilir. Renk farklılıkları baskı 
tekniğinden kaynaklanmaktadır.
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