Partnerstvo, ktoré sa začalo pred 40 rokmi
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Spoločnosť Biendl Reisen vo svojom jubilejnom roku prevzala
75. autobus NEOPLAN
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.
Rožňavská 24/A
821 04 Bratislava

Výrobný závod NEOPLAN v Pilstingu a sídlo spoločnosti Biendl Reisen sú
v rovnakom regióne. Aj vďaka tomu vznikol dlhoročný obchodný vzťah
medzi dopravným operátorom a výrobcom autobusov, ktorý od roku 2001
patrí ku koncernu MAN Truck & Bus. Už v roku 1976 pán Richard
Gsottberger starší kúpil svoj prvý NEOPLAN, konkrétne Jetliner. Pri
príležitosti 40. výročia svojej firmy si prevzal opäť NEOPLAN, tentokrát
Skyliner. Jasnočervený double-decker je celkovo 75. autokarom NEOPLAN
spoločnosti Biendl Reisen.
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informácií kontaktujte:
Ing. Michal Jedlička
Michal.Jedlicka@man.eu
www.mantruckandbus.sk

„Po celé tie roky sme boli s autobusmi NEOPLAN vždy spokojní. Prečo by
sme teda mali čokoľvek meniť?“ zdôvodňuje Richard Gsottberger mladší
dlhodobú vernosť značke. V súčasnosti spoločnosť prevádzkuje 25
vozidiel, z nich 23 je s logom NEOPLAN. „Okrem toho máme blízko veľmi
dobrý servis, a tak sme u značky MAN a NEOPLAN na správnej adrese.“
Jubilejný 75. autobus NEOPLAN má vysokú úroveň výbavy, do ktorej
okrem iného patria i zásuvky na viacerých sedadlách pre pohodlnejšie
používanie elektronických prístrojov. Z prvkov aktívnej bezpečnosti autobus
disponuje ABS, ASR, elektronickým brzdovým systémom EBS a
elektronickým indikátorom opotrebovania brzdového obloženia. Pohodlné
cestovanie podporuje elektronické riadenie tlmičov pruženia MAN CDS
(Comfort Drive Suspension), svižné tempo jazdy garantuje šesťvalcový
dieselový motor D2676 Euro 6 s výkonom 371 kW (505 k).
Spolu s poschodovým Skylinerom si otec a syn Gsottbergerovci prevzali od
predajcu Edgara Bindera (ktorý sa im venuje od čias, keď začali podnikať)
ešte aj NEOPLAN Cityliner. Oba autobusy sa budú využívať pre zájazdy,
cestovanie do zahraničia a pre podnikovú dopravu BMW medzi Mníchovom
a Dingolfingom. Okrem toho Biendl Reisen zabezpečuje množstvo
športových zájazdov, napríklad pre hokejový tím Straubing Tigers.
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Na snímkach:
Ako jubilejný 75. autobus značky NEOPLAN si spoločnosť Biendl Reisen
objednala poschodový Skyliner. Súčasne si prevzala aj autokar Cityliner.
Už 40 rokov partnermi: Predajca Edgar Binder odovzdal jubilejné vozidlo
Richardovi Gsottbergerovi ml. a Richardovi Gsottbergerovi st. zo spoločnosti
Biendl Reisen (zľava doprava).

MAN Truck & Bus, jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení, dosiahol v roku 2015
obrat približne 9 miliárd eur. Jeho produktové portfólio obsahuje nákladné vozidlá, autobusy a vznetové motory, a tiež služby súvisiace
s nákladnou dopravou a prepravou osôb. Spoločnosť MAN Truck & Bus zamestnáva celosvetovo vyše 35 500 pracovníkov.
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