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Sajtóinformáció 

MAN Truck & Bus 
 

  

 
 
 

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

éves forgalma körülbelül 10 milliárd euró (2017-es adat). Termékkínálatában kishaszongépjárművek, 

tehergépjárművek, autóbuszok, dízel- és gázmotorok is szerepelnek, emellett a személy- és az áruszállításhoz 

kapcsolódó különböző szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a TRATON AG leányvállalata, és 

világszerte több mint 36 000 munkatársat foglalkoztat.  
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Minden igényt messzemenően kielégítenek 

Idén május végéig 43 új NEOPLAN Tourliner P21 prémium-

színvonalú távolsági autóbuszt szerzett be a Volán Buszpark Kft. 

Így már összesen 94 új generációs NEOPLAN Tourliner szolgál a 

vállalat flottájában, európai mércével is kimagasló kényelmi és 

biztonsági színvonalat nyújtva az utasoknak, illetve a 

gépkocsivezetőknek.  

 

• A közbeszerzési pályázat győztese ismét a NEOPLAN 

Tourliner 

• Kimagasló kényelmi és biztonsági felszereltség 

• Maximális háttértámogatás a szolgáltatások terén 
 

Tavaly a harmadik negyedévben közbeszerzési pályázatot írt ki a Volán 

Buszpark Kft. 43 új, emelt komfortfokozatú távolsági busz beszerzésére. A 

tendert az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. nyerte el a NEOPLAN 

Tourliner P21 típussal. A beszerzési ár mellett döntő fontosságú szempontnak 

számított a vállalt garancia, a finanszírozás költsége és az energiaköltség, 

amely többek között az üzemanyag-fogyasztást és a szén-dioxid-kibocsátást 

foglalja magában. Az új járművek a Középkelet-magyarországi Közlekedési 

Központ, a Dél-alföldi Közlekedési Központ, a Dél-dunántúli Közlekedési 

Központ és a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ járatain álltak 

szolgálatba. 

Prémium-színvonalú felszereltség 

A május végéig átadott Tourliner P21-esek 12 méter hosszú, kéttengelyes 

autóbuszok 49+1+1 üléssel, hajtásukról pedig korszerű, 460 lóerős MAN D26-

os dízelmotor, illetve ZF TraXon automatizált sebességváltó gondoskodik. Az 

utasok kényelmét többek között WC, kávéfőzésre is alkalmas vízmelegítő, USB-

csatlakozók, fedélzeti wifi-kapcsolat, valamint kívül LED-es viszonylatjelzőből, 
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belül pedig két TFT monitorból álló utastájékoztató, illetve szórakoztatórendszer 

szolgálja. 

Maximális támogatás 

A Volán Buszpark Kft. pénzügyi lízinggel valósította meg a beszerzést, 

amelyhez az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. a K&H Bankkal közösen 

biztosította a finanszírozást. A buszok átadásakor a gépkocsivezetők átfogó 

elméleti továbbképzést kaptak, valamint a közbeszerzési szerződés keretében 

hamarosan a karbantartást végző szakemberek is oktatáson vesznek majd részt 

az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.-nél. 

 

Képaláírások: 

NEOPLAN_Volán_átadás-01: 

A Volán Buszpark Kft. idén május végéig 43 új NEOPLAN Tourliner P21 emelt 

komfortfokozatú távolsági autóbuszt állított forgalomba. 

NEOPLAN_Volán_átadás-02: 

A Volán Buszpark Kft. új NEOPLAN Tourliner autóbuszai prémium-színvonalú 

kényelmi és biztonsági felszereltségükkel, illetve korszerű hajtásláncukkal a 

nemzetközi turizmusban is kiválóan megfelelnének. 


