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28e MAN Lion’s Coach voor 90-jarige Jan de Wit
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Group
Het wagenpark van Jan de Wit Group uit Haarlem bestaat uit 100
touringcars en 60 minibussen, allemaal uitgevoerd in - hoe kan het
ook anders - wit. Sinds 2010 heeft het bedrijf een voorkeur voor de
MAN Lion’s Coach. Niet verwonderlijk dat ook voor vervanging van
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de VIP-bus opnieuw voor MAN is gekozen. Deze 28e MAN Lion’s
Frank Siem erink

Coach wijkt echter in alle opzichten af van de voorgangers en dat is
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niet zonder reden. Vanwege het 90-jarig bestaan wilden de broers
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De Wit iets bijzonders doen. Ze trakteerden zichzelf op een luxe
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bus, uitgevoerd in zwart en voorzien van de bedrijfsnaam in
goudkleurige letters. Een eye catcher die de naam ‘Black Edition
90’ draagt.
De MAN Lion’s Coach onderging een met amorfose bij Frenzel in Duitsland. Dit
is het bedrijf waar diverse grote Europese voet balclubs, zoals Bayeren
München, FC Barcelona, Benfica en Borussia Dortmund hun spelersbussen
laten inric hten. Hier werd de ‘Black Edition 90’ voorzien van 34 luxe, volledig
lederen stoelen met extra lange zitkussens. De opstelling wijzigde in 5 tafels en
een rondzit achterin de bus, waarboven een LED sterrenhemel is aangebracht.
Ook is de bus voorzien van WIFI en 4 stuks 19” TFT schermen. Aan de
buitenzijde is de bus vooral te herkennen aan de extra donker getint e ramen,
xenon verlichting, aluminium velgen, de volledig gespoten spiegel, afgedekte
achterwielkasten en de zwart afgedekte C-stijl.

28 keer MAN
Naast de ‘Black Edition 90’ schafte Jan de Wit Group dit jaar ook nog 5
‘normale’ MAN Lion’s Coaches aan. Sinds 2010 maakte Jan de Wit Group
deze keuze al 28 keer. De aanschaf van een complete fabrieksbus biedt vele
voordelen. Zo is er maar één aanspreekpunt in Europa - de MAN dealer - die
het volledige voertuig kan servicen. Daarnaast onderhoudt Jan de Wit Group
het wagenpark zelf en dan is standaardisatie het meest efficiënt.
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Prijs/kwaliteitverhouding
Een andere reden om voor MAN Lion’s Coach te kiezen was volgens Walter de
Wit ook zeker de goede prijs/kwaliteit verhouding. Zowel het chassis en de
motor, als de opbouw en het interieur zijn af fabriek al zeer compleet. Een
mediapack, compleet met navigatie, audio, MP-3 aansluiting en diverse
camera’s behoort tot de standaarduitrusting. Het dashboard en multifunctioneel
stuurwiel voldoen bovendien aan alle chauffeurswensen: overzichtelijk en
gemakkelijk te bedienen. Daarnaast is de Lion’s Coach standaard uitgerust met
ESP, ABS, ASR en Easy Start, wat bijdraagt aan optimale veiligheid in iedere
situatie. ‘Niet alleen de gasten hebben aan boord alle comfort, ook de
chauffeur heeft een ruime, mooi afgewerkte en comfortabele werkplek’, besluit
Walter de Wit.

Telstar
Belangrijke gebruiker van de ‘Black Edition 90’ is Telstar, de voetbalclub uit
Velsen waarmee Jan de Wit Group al dec ennialang onlosmakelijk is
verbonden. De nieuwe kleuren van de spelersbus – voor ‘De Witte Leeuwen uit
Velsen’ - zijn komend seizoen ook te zien op het veld; het uittenue van Telstar
kleurt dan namelijk eveneens zwart en goud. Overigens maakt niet alleen
Telstar gebruik van de ‘Black Edition 90’. Als personenvervoerspecialist
bedient Jan de Wit Group alle segmenten van het besloten bus vervoer, zowel
nationaal als internationaal. En daarbij wordt ook de ‘Black Edition 90’
veelvuldig ingezet.

Noot voor redactie:
Dit persbericht is ook te vinden op www.ponpersportaal.nl.
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CONSEQUENT EFFICI ËNT: bedrijfswagens van MAN
De transport- en verkeersdichtheid op het E uropese wegennet neemt verder
toe. Tegelijkertijd maken de schaarser wordende energiebronnen vervoer
duurder. Als een van ’s werelds toonaangevende fabrikant en van vracht auto’s
en bussen levert MAN Truck & B us AG een wezenlijke bijdrage aan de
voortdurende stijging van de transport-efficiency. MAN biedt daarvoor een
omvangrijk programma aan dat de exploitatiekosten (Total Cost of Ownership)
vermindert. Transport-efficiency ontziet het milieu en is een meerwaarde voor
onze klanten.
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MAN Truck & Bus b.v. is de Nederlandse importeur van MAN bedrijfs wagens en -bussen. MAN Truck & Bus is een
dochteronderneming van Pon, N ederlands grootste onderneming in de automoti ve branc he. MAN Truc k & Bus werkt in Nederland
nauw samen met een dealerapparaat van 12 dealers met 35 ves tigingen en 2 Bus Partner s-vestigingen. MAN bedrijfs wagens en
-bussen voor Nederland worden gefabriceerd door MAN Truc k & Bus AG op verschillende locaties in Europa.

