
 

MAN Truck & Bus Slovakia s.r .o.  

Rožňavská 24/A 

821 04 Bratislava 

 
V prípade potreby bližších 

informácií kontaktujte: 

Ing. Michal Jed lička 

Michal.Jedlicka@man.eu  

 

 

www. mantruckandbus.sk  

 

 

 

 

Bratislava, 28. 6. 2012 

 
.. 2008 

 

. 2008 
.07 

 

06 

 

Tlačová informácia 

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. 

 

   

 

 

 

 

Úspešný polrok v predaji autokarov 

Slovenskí zákazníci majú záujem o MAN Lion´s Regio a Lion´s 

Coach 

 

Už v polovici júna bolo zrejmé, že 1. polrok 2012 bude v oblasti predaja 

autobusov pre MAN Truck & Bus Slovakia úspešný. Slovenskí dopravcovia si 

doposiaľ prevzali (resp. v týchto dňoch preberajú) celkove 12 medzimestských 

a zájazdových autobusov.  

 

Slovenskí zákazníci MAN podnikajúci v tomto segmente hromadnej dopravy 

preferujú dvojnápravové modely. Polovicu zrealizovaných objednávok tvoria 

vozidlá radu Lion´s Regio s celkovou dĺžkou 13,1 m – štyri putovali do 

žilinského regiónu a po jednom k zákazníkom z okresu Čadca a Nitra. Tri z  

odovzdaných autobusov majú 10,5-litrové motory s výkonom 294 kW (400 k) v 

kombinácii s automatizovanou 12-stupňovou prevodovkou MAN TipMatic. Dva 

boli vybavené 265-kilowattovým motorom (360 k) a jeden 12-metrový variant  

poháňal motor s výkonom 235 kw/320 k; prevodovky sú manuálne 

šesťstupňové. Prepravná kapacita týchto autobusov je 57 cestujúcich (55 pri 

12-metrovej verzii).  Vodiča podporujú systémy aktívnej bezpečnosti: ESP s  

funkciu EasyStart (asistent pre rozbiehanie do kopca), elektronický brzdový 

systém zahŕňa okrem ABS aj ASR. Oproti sériovému vyhotoveniu MAN Truck & 

Bus Slovakia obohatil výbavu dvoma 23-palcovými monitormi v prednej časti a 

pred druhými dverami a prehrávačom (DVD, USB, SD) s opciou na satelitný  

príjem cez DVB-T tuner, vyšší stupeň komfortu poskytujú aj sedadlá 

zájazdového typu s opierkami hlavy potiahnutými kožou a s koženým 

lemovaním (na snímke).  

 

Ďalších šesť odovzdaných autobusov je z radu Lion´s Coach (12 m) – prevzali 

si ich cestovné kancelárie z Bratislavy, Prešova (2 vozidlá), Nitry, Komárna a zo 

Žiliny. Všetci prevádzkovatelia si zvolili  najvýkonnejšie pohonné jednotky (324 

kW/440 k), dvaja z nich v kombinácii so systémom automatizovaného 

preraďovania MAN TipMatic. Autobusy s kapacitou 49 + 1 + 1 sú vybavené 
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toaletou a lôžkom pre odpočívajúceho vodiča, nadštandardná je dvojica 23 -

palcových monitorov (na snímke) s príslušenstvom na prehrávanie filmov.  

 

Slovenský trh autobusov za prvých 5 mesiacov ožil – predalo sa celkovo 105 

vozidiel nad 6 ton celkovej hmotnosti, čo je o 36 viac než za rovnaké obdobie v 

roku 2011. V špecifickom segmente autokarov bolo k 31. máju 2012 

zaregistrovaných celkom 8 nových vozidiel (5 x MAN, 1 x NEOPLAN, 1 x  

Mercedes-Benz, 1 x SCANIA), pričom značka MAN + NEOPLAN dosiahla 

medzi poltuctom renomovaných značiek 75 % podiel na trhu. K už 

zaregistrovaným autobusom MAN a NEOPLAN pribudnú do konca júna ešte 

ďalšie 4, takže za prvý polrok na Slovensku pribudne celkom 10 nových 

autobusov MAN a NEOPLAN. Ak vezmeme do úvahy individuálne registrované 

nové vozidlá, tak za prvých šesť mesiacov roku 2012 je to spolu 13 reg istrácií 

vozidiel z produkcie MAN Truck & Bus. A tým boli nielen splnené, ale i 

prekročené ambície slovenského importéra zo začiatku roka.  

 

2438 znakov (vrátane medzier) 

 

Ďalšie informácie nájdete na www. mantruckandbus.sk 

 

 

Program efektívneho transportu od 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.  

 

 

 

MAN Truck & Bus AG so sídl om v nemeckom Mníchove je naj väčšou spoločnosťou v rámci MAN Group a popredným svetovým 

dodávateľom efektívnych úžitkových vozi diel a inovatívnych dopr avných riešení. Vo fiškálnom roku 2011, kedy zamestnával okolo 

34 000 pr acovníkov, dosiahol predaj vyše 77 600 tr uckov a viac  než  5700 autobusov a autobusových podvozkov značky MAN 

a NEOPLAN v hodnote 9 miliárd eur.  

http://www.man-mn.sk/

