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Pôsobivá prezentácia v areáli Allianz Arena  

FC Bayern Mníchov vstupuje do sezóny s novým tímovým 

autokarom MAN 

Tesne pred prvým zápasom nastávajúcej sezóny MAN odovzdal nový tímový 

autobus klubu FC Bayern Mníchov. Držiteľ majstrovského titulu bude odteraz 

cestovať luxusným autokarom MAN L Supreme Lion’s Coach.  

Počas pozoruhodnej show na priestranstve pred mníchovským futbalovým 

štadiónom Allianz Arena iluzionista Julius Frack „vyčaroval“ na prázdnom 

pódiu nový tímový autokar. Potom nasledovala prezentácia autobusu, na 

ktorej sa zúčastnilo 300 pozvaných hostí, medzi nimi i športový riaditeľ FC 

Bayern Matthias Sammer, legenda Bayernu Paul Breitner a jedna zo 

súčasných hviezd Thiago Alcantara. 

„Tímový autobus klubu FC Bayern Mníchov ponúka najnovšiu technológiu. 

Popri technických kvalitách mimoriadne zapôsobí jeho moderný dizajn a 

bohatá zvláštna výbava,“ povedal počas prezentácie Bernd Maierhofer, člen 

predstavenstva v MAN Truck & Bus AG zodpovedný za výskum a vývoj. 

Príťažlivé je i vonkajšie farebné, resp. grafické stvárnenie – znak klubu a 

veľký dres FC Bayern v kombinácii s červeným lakom karosérie zaručene 

upútajú pozornosť pri cestách na zápasy doma i vonku.  

„Pre mužstvo je autobus významný faktor, takže sme nadšení, že sezónu 

odštartujeme s týmto novým vozidlom. Samozrejme dúfame, že ho 

využijeme aj na najdlhšie cesty po Európe,“ opísal úlohu tímového autokaru 

Matthias Sammer.  

„Nedá sa porovnávať s minulými modelmi, tento má všetko, po čom srdce 

futbalistu túži a čo potrebuje. FC Bayern čaká množstvo výjazdov, a tak 

regenerácia v autobuse počas cestovania je veľmi dôležitá,“ dodal Paul 

Breitner. 
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MAN je oficiálnym partnerom FC Bayern od roku 2008 a v tejto sezóne bol 

kontrakt predĺžený na ďalšie dva roky, počas ktorých mníchovský výrobca 

úžitkových vozidiel poskytne majstrovskému tímu oficiálny klubový autobus. 

Mimochodom, autokarom značky MAN jazdí na zápasy aj basketbalové 

družstvo FC Bayern.  

Technické dáta vozidla: Model – Lion's Coach L Supreme. Vonkajšie 

rozmery: dĺžka 13,8 m, šírka 2,55 m, výška 3,8 m. Šesťvalcový radový 

dieselový motor (Euro 6) s výkonom 353 kW/480 k je spriahnutý s 

automatizovanou 12-stupňovou prevodovkou TipMatic®. Bezpečnosť: 

Elektronický stabilizačný program (ESP), adaptívny tempomat (ACC), 

kontrola jazdného pruhu (LGS), asistent rozbiehania do kopca, 

monitorovanie tlaku v pneumatikách pre všetky nápravy. Výbava interiéru: 30 

sedadiel a 4 stolíky s elektrickým nastavovaním, osvetlenie LED s 

možnosťou stlmenia, 19-palcové LCD obrazovky, LTE Wi-Fi, v zadnej časti 

je kuchynka v tvare U s mikrovlnou rúrou, indukčným varným panelom, 

chladničkami a plne automatickým kávovarom. Futbalisti sa počas cesty 

môžu rozptýliť ponukou z informačno-zábavného systému „Velimo“ 

(Lufthansa Systems), video systém s externou 360-stupňovou kamerou je z 

produkcie Continental ProViu ASL 360 a profesionálne ozvučenie od Bang & 

Olufsen. A ak chcú vedieť, ako hrali ich súperi, stačí sa prepnúť na satelitný 

prijímač a pozrieť si televízne športové správy. 

 

Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus 

Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému 

ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných 

výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu 

efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových 

nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a 

ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. 

www.blog.transport-efficiency.com 

 

Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2013 obrat 15,7 miliárd 

eur. Je výrobcom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových zariadení. 

Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 53 000 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 


