
Daimler Buses lancerer i efteråret 2022 næste generation af SETRA Comfort og Topclass.

Udover det visuelle face-lift præsenteres også helt nye sikkerhedssystemer samt innovative 

telematiksystemer, som bringer SETRA helt frem i front!

Kom med når vi tester de nye systemer i udfordrende manøvrer og lær mere om de 

banebrydende systemer.

Du/I er derfor inviteret til vores Driving Event, som finder sted 

Tirsdag d. 1. november 2022 på Sjællandsringen i Roskilde.

Dagen vil være delt op 3 hold med varighed af 2-2½ time. Hvert hold starter med, at vi 

fortæller lidt om bussen og de nye features og slutter af med en prøvekørsel i bussen, udført af 

vores professionelle testkørere fra Tyskland.

Da vi har begrænset antal pladser til dette arrangement, kan der maximalt deltage 

3 personer fra samme firma.

Der vil ligeledes være et let måltid som varierer henover dagen.

Meld dig/jer til allerede nu og vi reserverer plads til jer.

Tilmelding skal ske på vedhæftede tilmeldingsformular til

Hanne Hostrup, email hanne.hostrup@daimlertruck.com senest 

d. 11. oktober 2022.

Vi håber du/I har lyst til at deltage.

Mange hilsner

Dit EvoBus Team

Invitation til Driving event

mailto:hanne.hostrup@daimlertruck.com


Tirsdag d. 1. november 2022 på Sjællandsringen

Skriv hvilket hold du helst vil tilmeldes (vi forsøger naturligvis at tilgodese alle ønsker). 

Du vil modtage nærmere besked om hvilket hold du er tilmeldt.

Tilmelding til Driving Event

Tilmelding sendes senest tirsdag d. 11. oktober 2022

til hanne.hostrup@daimlertruck.com

Firma:

E-mail:

Antal personer:

Navn(e) på deltagere:

Jeg/vi vil gerne deltage 

på hold (1 – 2 – 3):

Jeg kan desværre ikke 

deltage:

Hold 1: Kl. 09:00 – 11:30 Efterfulgt af frokost

Hold 2: Kl. 12:00 – 15:15 Inkl. frokost

Hold 3: Kl. 15:00 – 17:30 Inkl. kaffe/kage samt to-go pose

Ved min deltagelse accepterer jeg at evt. foto- og videooptagelser må bruges til offentliggørelse på sociale medier
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