
 
 

 

 

  

 

 
 

 

Firma MAN Truck & Bus jest jednym z wiodących europejskich producentów pojazdów użytkowych i dostawców 

rozwiązań transportowych, osiągającym obrót około 10 mld € (2017 r.). Portfolio produktów obejmuje samochody 

dostawcze, pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne i zasilane gazem oraz usługi związane z przewozem 

osób i transportem towarów. MAN Truck & Bus jest przedsiębiorstwem należącym do grupy Volkswagen Truck & Bus 

GmbH i zatrudnia ponad 36 000 pracowników na całym świecie. 

MAN Truck & Bus 

Dachauer Straße 667 

D-80995 Monachium 

 

 

Wszelkie pytania prosimy 

kierować do: 

Kontakt: 

Sebastian Lindner 

Telefon: +49 89 1580-2001 

Presse-man@man.eu 

www.mantruckandbus.com/presse 

 

Monachium, 18.03.2019 
 
 

Strona 1/3 

 

Narodowa drużyna Niemiec podróżuje autokarem 

MAN 

Reprezentacja narodowa Niemiec w piłce nożnej będzie 

podróżować ekskluzywnie wyposażonym autokarem MAN Lion’s 

Coach. Również niemiecka reprezentacja kobiet i reprezentacja 

młodzieżowa U21 otrzymają od firmy MAN Truck & Bus 

odpowiednio zaprojektowany autokar. 

 

 Bogato wyposażony autokar MAN Lion‘s Coach został 

przekazany niemieckiej drużynie narodowej w Wolfsburgu 

 MAN Truck & Bus jako „Oficjalny Partner dostarczający 

autokary dla reprezentacji narodowej Niemiec DFB” 

udostępnia trzy autokary: dla drużyny męskiej, żeńskiej i 

młodzieżowej 

 Sponsorowanie sportu stało się stałym instrumentem 

promocji marki MAN 

 

20 marca 2019 na stadionie Volkswagen Arena w Wolfsburgu rozpocznie się 

nabór do narodowej reprezentacji Niemiec. Dwa dni przed rozgrywanym w 

kraju meczem reprezentacji z Serbią Joachim Löw, trener reprezentacji, 

otrzymał dla swojego zespołu nowy wyjątkowy autokar: Oliver Bierhoff, 

dyrektor drużyny narodowej i akademii przy Niemieckim Związku Piłki Nożnej 

DFB (Deutscher Fußball-Bund) odebrał symboliczne kluczyki do MAN Lion’s 

Coach C – nowego autokaru dla kadry narodowej. 

 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, iż stanowimy istotny element 

partnerskiej współpracy między firmą Volkswagen a Niemieckim Związkiem 

Piłki Nożnej. Jako oficjalny partner dostarczający autokary dla DFB 

przekazujemy nowe autokary dla reprezentacji i będziemy towarzyszyć 

zespołowi Joachima Löwa podczas rozgrywek międzynarodowych. Nowy 

autokar dla narodowej jedenastki jest synonimem doskonałej dynamiki jazdy, 

komfortu i ekonomicznej eksploatacji. Wyjątkowe wzornictwo i komfortowe 
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wyposażenie przyciągają wzrok i tworzą miłą atmosferę“, powiedział 

Joachim Drees, prezes zarządu MAN Truck & Bus, przy okazji uroczystego 

przekazania autokaru przed stadionem Volkswagen Arena w Wolfsburgu. 

 

Drużyna narodowa wystartuje w nowy sezon rozgrywek międzynarodowych 

i zbliżające się kwalifikacje do Mistrzostw Europy 2020 w nowym autokarze 

z silnikiem o mocy 500 KM (368 kW). Również narodowa reprezentacja 

kobiet w piłce nożnej, dla której najważniejszym wydarzeniem w tym roku 

będą mistrzostwa świata we Francji, otrzyma nowy autokar MAN Lion‘s 

Coach C z silnikiem 460 KM (338 kW). Młodzieżowa reprezentacja narodowa 

U21 może z kolei liczyć na autokar Lion’s Coach C z silnikiem 460 KM (338 

kW). Wszystkie trzy autokary dla kadry narodowej DFB mają bogate 

wyposażenie i ekskluzywną aranżację wnętrza. Za zindywidualizowane 

wykończenie trzyosiowych pojazdów o długości 13,4 metrów odpowiada 

MAN Bus Modification Center w Plauen.  

 

„Chcemy znów wejść do czołówki światowej. Wszak należą do niej także nasi 

mocni partnerzy – Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge i MAN. Autokary 

dla kadry narodowej mają zarówno dla samych piłkarzy, jak i dla kibiców 

dużą wartość emocjonalną. Nowy autokar kadry narodowej będzie jej 

wizytówką, łatwo rozpoznawalną przede wszystkim dzięki jasnemu, 

przyjaznemu i pomysłowemu wzornictwu”, mówi Oliver Bierhoff, dyrektor 

drużyny narodowej i akademii przy Niemieckim Związku Piłki Nożnej DFB. 

 

Podczas kwalifikacji do Mistrzostw Europy drużyna narodowa A będzie miała 

wiele okazji do dokładnego zapoznania się z nowym autokarem MAN Lion’s 

Coach. Oprócz zamontowanych nakładek na stoły i pod stopy w pierwszym 

rzędzie, każdy z 36 skórzanych foteli jest wyposażony w regulowany 

podgłówek. Cztery stoliki vis à vis, w tym dwa z możliwością regulacji 

wysokości, stwarzają wygodne warunki do odbywania spotkań i dyskusji 

przed i po meczu. Podróż na pokładzie autokaru umila luksusowo 

wyposażona strefa cateringowa z wieloma schowkami, lodówką i barkiem 

kawowym, a także komfortowa toaleta. Wszelkie oczekiwania spełnia 

również wyposażenie w multimedia. Sieć WLAN klasy Premium z systemem 

LTE, serwer mediów, monitory LCD z tyłu pojazdu, system nagłośnienia z 
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dodatkowymi głośnikami i subwooferem, łącze HDMI oraz gniazdka USB 

zapewniają podczas jazdy dostęp do licznych atrakcji. 

 

Związek DFB przykłada szczególną wagę także do kwestii bezpieczeństwa. 

Oprócz sześciu kamer pozwalających na obserwację otoczenia autokar 

MAN Lion’s Coach dla drużyny narodowej DFB jest wyposażony w liczne 

systemy wspomagania kierowcy, między innymi w system hamowania 

awaryjnego (EBA), system utrzymania pasa ruchu (LGS), elektroniczny 

program stabilizacji jazdy (ESP), czujnik deszczu, system rozpoznawania 

zmęczenia kierowcy MAN AttentionGuard i tempomat ACC.  

 

W ramach szerokiego partnerstwa koncernu Volkswagen z Niemieckim 

Związkiem Piłki Nożnej DFB firma MAN kontynuuje swoją historię sukcesu 

w sporcie: „Wiele czołowych europejskich klubów piłkarskich, na przykład FC 

Bayern Monachium, Borussia Dortmund czy Paris Saint-Germain, korzysta 

z autokarów MAN. W transporcie drużyn sportowych nie sposób pominąć 

autokarów MAN Truck & Bus. Sponsorowanie sportu stało się instrumentem 

promowania marki, nadaje markom naszych produktów ładunek 

emocjonalny i wyznacza im jasną pozycję”, podsumowuje Hartmut Sander, 

dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w spółce MAN Truck & Bus 

odpowiedzialny za sponsorowanie sportu. 
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Podpis pod zdjęciem: 

Joachim Drees, prezes zarządu MAN Truck & Bus AG, przekazał Oliverowi 

Bierhoffowi, dyrektorowi drużyny narodowej i akademii przy Niemieckim 

Związku Piłki Nożnej DFB, symboliczne kluczyki do nowego autokaru dla 

drużyny narodowej DFB. 
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Podpis pod zdjęciami: 

Za komfortowe wykończenie nowych autokarów dla DFB odpowiada MAN 

Bus Modification Center w Plauen. 


