
Witamy u eksperta od autobusów używanych!
Serdecznie zapraszamy na tegoroczne BusStore Show,  
wielkie międzynarodowe targi autobusów używanych które 
po raz pierwszy odbędą się nie w Neu-Ulm, lecz w Ptak Expo 
w Nadarzynie pod Warszawą. BusStore, europejska marka 
autobusów używanych, specjalizuje się w zakupie i sprzedaży 
autobusów i autokarów.
U naszych ekspertów mogą Państwo liczyć na bogaty wybór 
doskonale utrzymywanych pojazdów wszystkich popularnych 
marek i modeli. Na otwartej przestrzeni między halą D i E 
Ptak Expo Warsaw czeka na Państwa szeroka gama  
autobusów używanych.
Warto poświęcić trochę czasu na osobistą konsultację i oży- 
wione dyskusje z profesjonalistami z branży autobusowej. 
Jak zawsze zadbamy również o to, aby umilić nasze spotkanie 
smacznym poczęstunkiem.

Co możemy dla Ciebie zrobić?
Odkryłeś interesujący autobus i chciałbyś wypróbować go  
podczas jazdy? Nie ma problemu, obejrzyj go na miejscu  
w ciszy i spokoju. 
Zapraszamy do baru kawowego OMNIplus, gdzie doradcy 
udzielą wyczerpujących informacji na temat usług OMNIplus  
przy małej czarnej lub innym wyśmienitym napoju. Nasi 
kompetentni eksperci finansowi Mercedes-Benz Financial 
Services chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące 
finansowania.

To najszybszy i najprostszy sposób dotarcia do nas:
Ptak Warsaw Expo (hala D, wejście D11),
Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn koło Warszawy (Polska)

EvoBus – Przedsiębiorstwo grupy Daimler
EvoBus GmbH, Mercedesstraße 127/6, 70327 Stuttgart, Niemcy

Tried. Tested. Trusted.Zaproszenie na BusStore Show 2018 
Międzynarodowe Targi Autobusów Używanych  
w dniach 9 i 10 marca 2018 r. w Warszawie, Ptak Warsaw Expo, 
w godzinach od 09:00 do 17:00.
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Zgłoszenie na BusStore Show 2018

Rejestracja na BusStore Show jest możliwa na kilka sposobów.  
Proszę wybrać najwygodniejszy dla siebie.

E-mailem: proszę wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres busstore-show@daimler.com
z następującymi informacjami: nazwisko, firma, data przyjazdu, liczba osób uczestniczących.

Na stronie internetowej: wygodna możliwość rejestracji  
na naszej stronie www.bus-store.com

Osobiście: oczywiście można także skontaktować  
się bezpośrednio z lokalnym doradcą BusStore. 

Międzynarodowe Targi Autobusów Używanych  
w dniach 9 i 10 marca 2018 r.  
w godzinach od 09:00 do 17:00.
Warsaw Expo (hala D, wejście D11), Aleja Katowicka 62,  
05-830 Nadarzyn koło Warszawy (Polska)

Tu można wpisać swoje dane osobowe, liczbę uczestników i wymaganą datę.  
Proszę przynieść wydruk ze sobą przy okazji następnej wizyty w BusStore lub zapisać  
wypełniony formularz PDF na komputerze i wysłać go do nas pocztą elektroniczną.

Nazwisko, imię:

Firma:

Numer telefonu:

E-mail:

Data przyjazdu:        9 marca 2018 r.           10 marca 2018 r.        Liczba osób uczestniczących:

Prosimy o odpowiedź najpóźniej do dnia 31.01.2018 r.
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