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Soutěž písní Eurovize 2017: Pódium připravené  

pro NEOPLAN Cityliner 

 

V květnu se pozornost milovníků hudby z celé Evropy soustředila     

na Ukrajinu, protože Eurovision Song Contest 2017 se konala              

v Kyjevě. Ujít si to nenechal ani NEOPLAN Cityliner, který vozil 

interprety, realizační týmy i významné hosty. 

  

• NEOPLAN Cityliner jako VIP Shuttle bus 

• Bohatá výbava pro maximální pohodlí a bezpečnost 

• Pokračuje ve službě na dopravu VIP hostů a vládních delegací 

 

Letošní 62. ročník Eurovision Song Contest, soutěže, která je u nás více 

známá pod názvem Velká cena Eurovize, se konal od 9. do 13. května v 

ukrajinském hlavním městě. Země se na akci připravovala celé měsíce.  

Pro diváky, interprety a pro jejich týmy ze 42 států celého světa bylo dost 

dobré, samozřejmě pouze to nejlepší. A proto pořadatelé pro transport VIP 

hosty zvolili mimo jiné NEOPLAN Cityliner. 

Tento model věrně odráží požadavky organizátorů: 51 kožených sedadel 

poskytuje pohodlí a dostatek prostoru. Střešní okna, lednička a chladicí 

boxy, palubní kuchyňka, toaleta a kromě toho i prvotřídní audio systém ... 

to je jen vzorek ze seznamu bohaté výbavy interiéru. Díky velkým oknům 

měli cestující vynikající výhled na město a mohli se kochat 

pamětihodnostmi města. "Eurovision Song Contest je pro naši zemi a 

místní obyvatele ohromná událost. O to více nás těší, že můžeme přispět   

k úspěchu akce," řekl před začátkem soutěže Michael Batz, generální 

ředitel společnosti MAN Truck & Bus Ukraine. "NEOPLAN Cityliner 

kombinuje nejvyšší míru komfortu s inovativní technikou a stará se o to, 

aby hosté z různých zemí dorazili do cíle svého přesunu v dobré náladě     

a bezpečně." 

Pokud jde o bezpečnost, NEOPLAN Cityliner má celou řadu asistenčních 

systémů: EBS, asistent nouzového brzdění (EBA), asistent jízdy v pruzích 

(LGS) s vibračním varováním při samovolné vybočení či adaptivní 
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tempomat s udržováním bezpečného odstupu. Dalšími prvky výbavy je 

dešťový senzor a automatické zapínání reflektorů (světelný senzor).          

O mimořádný komfort jízdy se starají elektronicky řízené tlumiče pérování 

MAN CDS (Comfort Drive Suspension). Dvanáctimetrový autobus je 

poháněn dieselovým motorem o maximálním výkonu 324 kW (440 k) 

emisní třídy Euro VI spřažený s 12 stupňovou automatizovanou 

převodovkou MAN TipMatic s asistentem rozjíždění do kopce. 

NEOPLAN Cityliner zůstává ve službě pro VIP klientelu i po skončení 

soutěže, takže MAN Truck & Bus Ukraine přebírá náklady na roční smlouvu 

o servisu a údržbě vozila. "Plánuje se, že v budoucnu bude tento autobus 

vozit významné návštěvy a vládní delegace, které zavítají do Kyjeva. 

Zásluhou luxusní výbavy a četných bezpečnostních systémů se Cityliner   

na tento úkol perfektně hodí," vysvětluje Michael Batz. 

 

Další informace na www.mantruckandbus.cz 

 

Program efektivní dopravy MAN Truck & Bus 

Objem dopravy na evropských silnicích neustále roste. Současně však v důsledku 

ubývání zdrojů energie je doprava stále dražší. MAN Truck & Bus jako jeden 

z předních výrobců autobusů a nákladních vozidel výraznou mírou přispívá 

k neustálému zlepšování efektivity dopravy. MAN nabízí komplexní program 

snižování celkových nákladů vlastnictví vozidla. Efektivita dopravy – zahrnující 

technologii, servis, náklady na řidiče a další expertizy – chrání životní prostředí      

a je přidanou hodnotou pro naše zákazníky. 

 
 

 
 
MAN Truck & Bus, jeden z největších evropských výrobců dodávkových, nákladních a užitkových vozidel a poskytovatel dopravních řešení 

dosáhl v roce 2016 obratu 9 miliard Eur. Je výrobcem a dodavatelem dodávkových automobilů, nákladních vozidel, autobusů, vznětových 

a plynových motorů stejně jako služeb spojených s dopravou pasažerů a transportem zboží. MAN Truck & Bus je společností Volkswagen 

truck and Bus GmbH a zaměstnává celosvětově 35 000 zaměstnanců.  


