
Touringcarondernemers die comfort, veiligheid en een goede 
prijs-kwaliteitverhouding hoog in het vaandel hebben, komen 
al snel uit bij de MAN Lion’s Coach. ‘Stil, zuinig, zeer compleet 
en een gunstige total cost of ownership’. De MAN Lion’s Coach 
heeft met deze eigenschappen inmiddels haar naam gevestigd en 
overtuigde vele klanten.

Uitblinker in Total Cost of ownership
Gebo Tours, beter bekend als effeweg.nl, is één van hen en koos 

vooral voor de bedrijfseconomische voordelen van de touring-

car. Directeur Bert de Roo vat de argumenten voor zijn keuze kort 

samen: ‘We hoorden positieve geluiden uit de markt; met name 

dat de bus stil en comfortabel is. Dat is prettig voor de passagiers, 

maar uiteindelijk gaat het om de total cost of ownership. Daar blinkt 

de MAN Lion’s Coach in uit.’ Met de aanschaf van de twee nieuwe 

MAN Lion’s Coaches heeft Gebo Tours twee ideale reiswagens in 

de comfortklasse aan het wagenpark toegevoegd. Onlangs heeft 

Gebo Tours wederom voor MAN gekozen. De eerste investering 

voor het nieuwe touringcarseizoen zijn een MAN Lion’s Coach en 

Lion’s Regio.

Standaard zeer compleet
Af-fabriek is de MAN Lion’s Coach al zeer compleet. Een media-

pack, compleet met navigatie, audio, MP-3 aansluiting en diverse 

camera’s behoort tot de standaarduitrusting. Het dashboard en 

multifunctioneel stuurwiel voldoen bovendien aan alle chauffeurs-

wensen; overzichtelijk en gemakkelijk te bedienen. Ook op het 

gebied van rendement vormt de Lion‘s Coach de nieuwe norm. 

Daarnaast is de Lion’s Coach standaard uitgerust met ESP, ABS, 

ASR en Easy Start, wat bijdraagt aan optimale veiligheid in iedere 

situatie.

De MAN Lion’s Coach voldoet dan ook ruimschoots aan alle eisen. 

De Roo beaamt dit: ‘De MAN Lion’s Coach wordt door ons vooral 

ingezet voor de lange reizen. Doordat de bus zo compleet én zuinig 

is, kunnen wij onze supervoordelige busreizen waar maken’. 

Uitgebreid service netwerk
Goed en preventief onderhoud is daarbij natuurlijk van essentieel 

belang en dat is prima geregeld bij MAN. Voor garantie en (preven-

tief) onderhoud staat een uitgebreid netwerk aan MAN dealers klaar 

voor de klant. Dit geldt ook voor storingen onderweg, waar dan ook 

in Europa. De Roo: ‘de MAN Lion’s Coach presteert uitstekend en 

wij hebben nog niet te maken gehad met storingen. Wij zijn zeer 

tevreden; ook over de samenwerking met MAN. Die is prettig en 

persoonlijk’.

 Lion’s Coach blijft zich bewijzen
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