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Európa egyik vezető vállalata az MAN Truck & Bus a haszonjárműgyártás és a szállítási megoldások terén, 

éves forgalma körülbelül 9 milliárd euró (2016-os adat). Termékkínálatában tehergépjárművek, autóbuszok, 

dízel- és gázmotorok is szerepelnek, emellett a személy- és az áruszállításhoz kapcsolódó különböző 

szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a Volkswagen Truck & Bus GmbH leányvállalata, világszerte 

több mint 35 000 munkatársat foglalkoztat.  
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Eurovíziós Dalfesztivál 2017:  
rivaldafényben a NEOPLAN Cityliner 

 

Idén májusban a zene kedvelői Európa-szerte Ukrajnára figyelnek, 
ugyanis Kijevben rendezik az Eurovíziós Dalfesztivált. A partiról 
nem marad le a NEOPLAN Cityliner sem, sőt éppen ellenkezőleg: e 
busz szállítja majd az előadókat, a stábokat és a VIP-vendégeket. 

 

 NEOPLAN Cityliner busz szolgál VIP-irányjáratként a 2017-es 
Eurovíziós Dalfesztiválon 

 Igényes felszereltség a maximális kényelem és biztonság 
érdekében 

 Később fontos személyek és kormányzati delegációk 
szállítására használják majd 

 

Május 9–13. között az ukrán főváros ad otthont a 62. Eurovíziós 

Dalfesztiválnak (Eurovision Song Contest (ESC). Már hónapok óta készül az 

ország a rendezvényre, amelynek mottója „Ünnepeljük a sokszínűséget” 

(Celebrate Diversity). Csak a legjobb felel meg a nézők, az előadók és stábjaik 

számára, akik 42 különböző országból utaznak Kijevbe. Éppen ezért többek 

között egy NEOPLAN Cityliner autóbuszt is beszereztek a VIP-vendégek 

transzfereinek biztosítására. 

Ez a jármű jól mutatja a szervezők igényességét: 51 fényűző bőrülése 

rendkívüli kényelmet és nagy lábteret biztosít. A gazdag felszereltség többek 

között tetőablakokat, hűtőszekrényt és -dobozt, fedélzeti konyhát, 

mellékhelyiséget, valamint igényes audiorendszert is tartalmaz. Az utasok a 

nagy felületű oldalablakok biztosította remek kilátás jóvoltából élvezhetik a 

város számos látnivalóját. „Az Eurovíziós Dalfesztivál egy különleges esemény  
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mind az ország, mind a lakói számára. Éppen ezért még nagyobb öröm 

számunkra, hogy részesei lehetünk ennek” – mondja Michael Batz, az MAN 

Truck & Bus Ukrajna ügyvezető igazgatója. „A NEOPLAN Cityliner a maximális 

kényelmet innovatív technikával ötvözi, és gondoskodik arról, hogy az ESC-re 

különböző országokból érkező vendégek pihentető körülmények között, 

biztonságosan eljussanak céljukhoz.” 

Ezért a NEOPLAN Cityliner számos vezetői segédrendszerrel rendelkezik, így 

például elektronikus vezérlésű fékrendszerrel (EBS), vészfékasszisztenssel 

(EBA), rezgő jelzést adó sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel (LGS) és 

adaptív sebességszabályzóval (ACC). Szintén megtalálható a specifikációban 

az ablaktörlők és a távolsági fényszóró automatikus aktiválása (eső-, illetve 

fényérzékelő). Különös kényelemet garantálnak az MAN CDS (Comfort Drive 

Suspension) elektronikus szabályzású lengéscsillapítók. A 12 méter hosszú 

busz hajtásáról egy 440 lóerő teljesítményű (324 kilowatt) dízelmotor 

gondoskodik, amely természetesen megfelel az Euro 6 előírásainak. A 12 

fokozatú MAN TipMatic automatizált váltó EasyStart visszagurulás-gátló 

funkcióval is rendelkezik, s ezenkívül rendkívül csendes üzemelést tesz 

lehetővé – ez ugyanakkora előny mind az utasok, mind Kijev lakosai számára. 

Az Eurovíziós Dalfesztivál után is VIP-vendégeket szállít majd a busz, ezért az 

MAN Truck & Bus Ukrajna egy évre átvállalta a NEOPLAN Cityliner javítását 

és karbantartását. „A tervek szerint a jövőben a Cityliner buszt a Kijevbe 

látogató VIP-vendégek és kormányzati delegációk szállítására is használják 

majd. Fényűző felszereltségének és átfogó biztonsági rendszereinek 

köszönhetően tökéletesen alkalmas erre a feladatra” – magyarázza Michael 

Batz. 
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Képaláírás: 

A 2017-es Eurovíziós Dalfesztiválon az előadók, a stábok és a VIP-vendégek 
kényelemben, egy NEOPLAN Cityliner autóbusszal utaznak majd Kijevben. 

 


