MAN dodal flotilu 92 autobusov Lion’s City LE pre
Plzenský kraj
Od júna 2020 bude na linkách v Plzenskom kraji premávať 92
dvojnápravových autobusov MAN Lion’s City LE. Z hľadiska
počtu dodaných vozidiel ide o jeden z kľúčových projektov
spoločnosti MAN Truck & Bus Czech Republic pre tento rok.
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MAN je dodávateľom dopravnej spoločnosti ARRIVA

•
•

Jeden z veľkých projektov roku 2020
Deväťdesiatdva dvanásťmetrových autobusov MAN Lion’s
City LE

www.mantruckandbus.sk

Od júna 2020 bude na linkách v Plzenskom kraji premávať 92
dvojnápravových autobusov MAN Lion’s City LE. Z hľadiska počtu dodaných
vozidiel ide o jeden z kľúčových projektov spoločnosti MAN Truck & Bus
Czech Republic pre tento rok.
Známy dopravný operátor ARRIVA získal desaťročný kontrakt na
prevádzkovanie autobusovej dopravy v celom Plzenskom kraji. Na
zabezpečenie všetkých spojov spoločnosť ARRIVA Stredné Čechy nakúpila
viac než tri stovky úplne nových autobusov. Medzi výrobcami, ktorí sa na
základe tendra podelili o zákazku, je aj MAN Truck & Bus.
„Osobne som veľmi rád, že spoločnosť ARRIVA si vybrala naše autobusy
MAN. Bezpečnosť cestujúcich, spokojnosť zákazníkov a vynikajúci vzťah k
životnému prostrediu, to sú pre nás najdôležitejšie hodnoty. Ďakujem za
dôveru a prajem mnoho pohodových kilometrov,“ povedal k odovzdávaniu
autobusov Jan Kohlmeier, nový konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti MAN
Truck & Bus Czech Republic, s.r.o.
Český importér vozidiel MAN dodal významnej dopravnej spoločnosti počas
prvých piatich mesiacov tohto roku 92 autobusov MAN Lion’s City LE, ktoré
poskytujú 43 miest na sedenie a možnosť prepravy imobilných cestujúcich
na invalidných vozíkoch. Na ďalších 23 vozidiel má zákazník otvorenú opciu.
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„MAN je jedným z najväčších výrobcov dopravnej techniky. Jeho autobusy
dlhodobo poznáme a ich vývoj sledujeme. Významnou hodnotou je pre nás
nielen úroveň samotnej techniky a technológie, ale berieme do úvahy i
servisné a popredajné služby. Práve tie sú častokrát dôležitým argumentom
pri obstarávaní vozidiel. Aj preto sme si ako jedného z dodávateľov našich
autobusov vybrali mníchovského výrobcu MAN Truck & Bus,“ vyjadril sa na
margo nákupu autobusov MAN Lion’sCity LE generálny riaditeľ spoločnosti
ARRIVA TRANSPORT Daniel Adamka.
Autobusy Lion’s City LE s celkovou dĺžkou 11 895 mm majú moderné motory
MAN D0836 Euro 6 s maximálnym výkonom 213 kW/290 k pri otáčkach 2300
min-1. MAN vyrába úžitkové vozidlá viac než sto rokov a je známy tým, že
na trh dodáva iba dokonale vyvinuté, dlhodobo overené produkty. V rámci
odborných skúseností a rozsiahlych služieb zaručujúcich vysokú efektivitu
prevádzky je značka MAN dodávateľom kompletných dopravných riešení,
ktoré prinášajú zákazníkom, majiteľom a prevádzkovateľom, rovnako ako
užívateľom – v tomto prípade cestujúcim – veľkú pridanú hodnotu.
„Autobusy ponúknu cestujúcim vysokú úroveň komfortu, sú nízkopodlahové,
klimatizované, majú pohodlné sedadlá a niektoré budú v lete prepravovať
bicykle, v zime lyže,“ charakterizuje nové vozidlá František Soumar, riaditeľ
spoločnosti ARRIVA Stredné Čechy.
Do ostrej prevádzky vyrazia nové autobusy MAN v nedeľu 14. júna.
„Požadované autobusy sme na prianie zákazníka vybavili päťročnou
zárukou a servisným kontraktom ComfortRepair na päť rokov s opciou
ďalších päť rokov prevádzky,“ dopĺňa informácie Pavel Pospíšil, vedúci
predaja autobusov MAN pre Českú republiku a Slovenskú republiku.

MAN Truck & Bus je jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení
s ročným obratom približne 11 miliárd eur (2019). Produktové portfólio spoločnosti obsahuje vany, nákladné vozidlá,
autobusy/autokary a vznetové aj plynové motory, a tiež služby súvisiace s nákladnou dopravou a prepravou osôb. MAN
Truck & Bus je spoločnosťou TRATON SE a na celom svete zamestnáva vyše 37 000 pracovníkov.
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