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350 sedadiel v autokaroch pre futbalistov 

bundesligových klubov 

 

Vo futbalovej sezóne 2013/2014 si MAN pripísal nový rekord – 

až trinásť bundesligových klubov používa na dopravu hráčov 

a ich sprievodu tímové autobusy MAN a NEOPLAN.  

 

Spoločnosť MAN Truck & Bus pokračuje v úspešnej spolupráci s 

nemeckou Bundesligou aj v novej futbalovej sezóne, v ktorej sponzoruje 

špičkové tímy FC Bayern Mníchov, Borussia Dortmund, Hamburger SV, 

VfL Wolfsburg a Borussia Mönchengladbach. V množstve klubových 

autobusov mníchovský výrobca úžitkových vozidiel v lige jednoznačne 

dominuje, keďže už 72 % prvoligových mužstiev sa spolieha na vozidlá 

jeho značiek. To je spolu 350 sedadiel v luxusne vybavených 

autokaroch. „72 percent je neuveriteľný podiel. Vyzerá to, ako keby 

tímoví manažéri mohli lepšie spávať, keď vedia, že ich hráči cestujú 

bezpečne našimi autobusmi,“ vraví generálny riaditeľ nemeckej pobočky 

MAN Truck & Bus Reinhard Pöllmann.  

Tímové autobusy, ktoré bundesligové mužstvá využívajú, sú naozaj 

vybavené veľkým počtom systémov aktívnej bezpečnosti. Okrem 

bezpečnosti však luxusné autokary poskytujú i vysokú úroveň komfortu, 

čo je dôležitou súčasťou pri preprave na zápas. Palubný stroj na výrobu 

ľadu sa spočiatku môže zdať ako zbytočný prepych, ak však po zápase 

počas dlhej cesty domov pomáha chladiť zranenia, potom je ozajstnou 

oporou. Rovnako ako všestranne nastaviteľné kožené sedadlá s 

opierkami pre nohy. K dispozícii je kuchynka, k nadštandardnej výbave 

patria ploché obrazovky s DVD prehrávačom, satelitná televízia a  

bezdrôtové pripojenie na internet. Moderná audiovizuálna technika 

umožňuje trénerom operatívne preberať taktiku v stretnutí, ale tiež 

pomáha vytvoriť oddychovú atmosféru. 

 



 
 

 

 

  

 

 

  Strana 2/2 

 

Texty k fotografiám 

 

1 – Jasnočervený Lion´s Coach futbalistov FC Bayern. 

 

2 – Prezentácia klubového autobusu Borussie Mönchengladbach. 

 

3 a 3b – Krstenie autokaru MAN vo farbách Hamburger SV na rieke Labe 

... a hráči HSV Rafael van der Vaart, Heiko Westermann a Marcell 

Jansen v luxusnom interiéri. 

 

 

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-eff iciency.com 

 

Skupina MAN Gr oup, jeden z naj väčších európskych hráčov v odvetví dopravného i nžinierstva, dosiahl a v roku 2012 obrat 15,8 miliárd 

eur. Je výrobcom a dodávateľom nákladných vozidi el, autobusov, vznetových motorov, turbo techni ky i  špeciálnych prevodových 

zariadení. Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo 54 300 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície.  


