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Bratislava 
14. 12. 2016 Za jeden rok vyše 100 autobusov 

 

Po veľkej zákazke sfinalizovanej na jar tohto roku spoločnosť 

Pamukkale Tourismus modernizuje svoju flotilu 

prostredníctvom ďalších 12 autobusov MAN Lion’s Coach.  

Pamukkale Tourismus, jedna z troch najväčších dopravných spoločností v 

Turecku, si v apríli 2016 prevzala 15 autobusov MAN Lion’s Coach, ktoré 

tvorili poslednú várku z veľkej zákazky na vyše 100 vozidiel značky MAN 

a NEOPLAN. Išlo o 22 vozidiel NEOPLAN Tourliner a 78 autokarov Lion's 

Coach 2+1. Teraz Pamukkale pokračuje v obnove svojej flotily a kúpila 

ďalších 12 diaľkových autobusov MAN Lion’s Coach EfficientLine vo 

výbave VIP. Aktuálne má vo vozidlovom parku zhruba 90 % autobusov z 

produkcie MAN Truck & Bus. 

„Vysoký podiel autobusov od MAN v našej flotile odzrkadľuje nielen 

presvedčivú technickú úroveň, komfort a servis. Najdôležitejším 

argumentom pre nás bol fakt, že Pamukkale i MAN sú rovnako pozorní k 

potrebám zákazníkov,“ odôvodnil pri preberaní vozidiel svoje rozhodnutie 

Mustafa Özdalgıç, generálny manažér Pamukkale Tourismus. „Naším 

najdôležitejším cieľom je poskytnúť zákazníkovi udržateľný fungujúci 

servis najlepšej kvality. Autobus MAN Lion’s Coach EfficientLine s 

konfiguráciou sedadiel 2+1 a s VIP výbavou perfektne zodpovedá našim 

nárokom, z čoho veľkou mierou profitujú i cestujúci.“ Dvanásťmetrové 

autokary s konfiguráciou sedadiel 2+1 poskytujú prepravnú kapacitu 38 

pasažierov. Novo vyvinuté sedadlá majú o 5 cm väčšie rozstupy, čo 

cestujúcim vytvára viac priestoru pre nohy.    

Spoločnosť Pamukkale Tourismus sleduje touto investíciou trend rastu 

turistického odvetvia v priebehu uplynulých rokov. V súčasnosti 

zamestnáva 3500 pracovníkov a disponuje flotilou 600 vozidiel. Do konca 

tohto roku prepraví približne 14 miliónov cestujúcich. 

 

 

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. 


