Od 40 lat z autokarami NEOPLAN

Monachium, 30.05.2016

Z okazji jubileuszu 40-lecia biura podróży Biendl Reisen firma odebrała
kolejny autokar NEOPLAN, tym razem dwupokładowy czerwony Skyliner.
Jest to już siedemdziesiąty piąty NEOPLAN w historii tego przedsiębiorstwa.
MAN Truck & Bus

Bliskie sąsiedztwo biura podróży z siedzibą w Straubingu i zakładami w
Pilsting zaowocowało wieloletnimi partnerskimi kontaktami między firmą
Biendl Reisen a producentem autobusów NEOPLAN, który od 2001 roku
należy do MAN Truck & Bus. Richard Gsottberger senior, właściciel biura
podróży nabył swój pierwszy autokar NEOPLAN, Jetliner w 1976 roku.
„Przez te wszystkie lata zawsze byliśmy zadowoleni z autokarów NEOPLAN.
Dlaczego mielibyśmy zatem to zmieniać?“ – tymi słowy Richard Gsottberger
junior uzasadnia wielkie przywiązanie swojej firmy do marki NEOPLAN. Aż
23 z 25 pojazdów firmy Biendl Reisen to autobusy marki NEOPLAN. „Poza
tym mamy w pobliżu bardzo dobrą stację serwisową. Jesteśmy zatem stale
pod dobrą opieką MAN i NEOPLAN.“
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Jubileuszowy autobus to NEOPLAN Skyliner z luksusowym wyposażeniem.
Gniazdka przy fotelach zapewniają komfort podczas korzystania z urządzeń
elektronicznych. Na pokładzie znajduje się także system zapobiegania
blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), system zapobiegający
poślizgowi kół podczas ruszania (ASR), elektronicznie sterowany układ
hamulcowy (EBS) oraz elektroniczny system wskazujący zużycie okładzin
hamulcowych. Szczególny komfort podróży zapewniają sterowane
elektronicznie zderzaki MAN CDS (ComfortDriveSuspension), a
sześciocylindrowy silnik D2676 Euro6 o mocy 505 KM (371 kW) jest
gwarantem dynamicznej i pewnej jazdy.
Oprócz autokaru NEOPLAN Skyliner Richard junior i Richard senior
Gsottbergerowie odebrali z rąk handlowca Edgara Bindera, który od samego
początku opiekuje się ich przedsiębiorstwem, także kluczyki do autobusu
NEOPLAN Cityliner. Oba pojazdy mają obsługiwać wycieczki, podróże
zagraniczne oraz przejazdy zakładowe dla BMW na trasie Monachium –
Dingolfing. Ponadto firma Biendl Reisen organizuje wiele przewozów dla
sportowców, między innymi dla drużyny hokeja na lodzie klubu Straubing
Tigers.

Firma MAN Truck & Bus o rocznym obrocie powyżej 9 miliardów euro (2015) należy do wiodących europejskich
producentów pojazdów użytkowych. Paleta produktów obejmuje pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne oraz
usługi serwisowe. Spółka MAN Truck & Bus zatrudnia na całym świecie ponad 35.000 pracowników.
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Podpis pod zdjęciem:
Biuro podróży Biendl Reisen odebrało nowego Skylinera. Jest to 75. autokar
marki NEOPLAN w historii tej firmy. Równocześnie zakupiło ono także
autobus NEOPLAN Cityliner.
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Podpis pod zjęciem:
Od 40 lat w biznesie: handlowiec Edgar Binder przekazał jubileuszowy
pojazd Richardowi juniorowi i Richardowi seniorowi Gsottbergerom z firmy
Biendl Reisen (od lewej)
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