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Najlepszy klub piłkarski na świecie kontynuuje 

współpracę z MAN 

 

Firma MAN przedłużyła do 2016 roku przebiegającą dotychczas doskonale 

współpracę z klubem FC Bayern Monachium. Zacieśnienie partnerstwa 

dotyczy zarówno współpracy z drużyną piłki nożnej, jak i koszykówki. Oba 

zespoły zajmują w Niemczech zdecydowanie czołową pozycję w swoich 

ligach. FC Bayern, triumfując trzykrotnie w 2013 i zdobywając Klubowy Puchar 

Świata, jest najlepszą drużyną piłkarską na świecie. 

Trwająca od 2008 roku z drużyną piłki nożnej, a od 2011 także z zespołem 

koszykówki partnerska współpraca obejmuje, oprócz przedsięwzięć 

reklamowych na stadionie Alianz Arena i w Audi Dome, przede wszystkim 

wspólne akcje ze sportowcami. Głównym celem tych działań jest umożliwienie 

kibicom bliższego kontaktu ze słynnym autokarem drużyny. 

„FC Bayern jest wybitnym klubem, mającym kibiców na całym świecie. Ze 

swoją długą tradycją, sukcesami i wyjątkowo zgranym zespołem jest on 

idealnym partnerem dla MAN”, mówi Anders Nielsen, prezes zarządu spółki 

MAN Truck & Bus AG. „Jesteśmy dumni, że aktualny triumfator trzech 

rozgrywek po kolejne zwycięstwa także będzie jeździł naszym autokarem 

klasy Premium. Piłka nożna w wykonaniu drużyny FC Bayern dostarcza 

niezapomnianych wrażeń wielu ludziom na całym świecie - podobnie, jak 

MAN.” 

Karl-Heinz Rummenigge, prezes zarządu FC Bayern München AG powiedział: 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą MAN. Obie marki są 

symbolem najwyższej jakości i zajmują wiodące pozycje na świecie. Fakt ten 

udowodnimy wspólnie także w przyszłości. Zapewnienie naszym zawodnikom 

bezpiecznej i komfortowej podróży jest niezbędnym warunkiem, aby na 

murawie mogli w pełni pokazać swoje najwyższe umiejętności.” 

 

Głównym elementem partnerskiej współpracy jest autobus turystyczny, którym 

piłkarze FC Bayern podróżują na mecze. Najwyższej jakości pojazd MAN 

Lion’s Coach L Supreme o długości 13,8 metrów i z silnikiem 480 KM został 
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indywidualnie wykonany na zamówienie klubu. Na jego pokładzie znalazły się 

wszelkie rozwiązania, jakie potrzebne są piłkarzom. Tzw „Mia san mia”  - 

strefa relaksu w autokarze zapewnia zespołowi najwyższy komfort, a tym 

samym idealne warunki, aby nadal pozostać najlepszą drużyną. 

 

Firma MAN od wielu lat oferuje usługi klasy Premium wybitnym sportowcom 

Pojazdami MAN podróżuje dwanaście zespołów piłkarskich Bundesligi. 

Autokary marki MAN i Neoplan przewożą także na stadiony zawodników wielu 

czołowych klubów w Europie i w Ameryce Łacińskiej – między innymi Saint-

Germain, AC Milanu i FC Barcelony. Autokarami MAN podróżują także 

gwiazdy Brazylii: drużyna narodowa tego kraju oraz 15 zespołów pierwszej ligi 

brazylijskiej. 

Szczegółowe informacje na ten temat także na stronie 

www.manschaftsbus.de 

 

 

Link do fotografii: 
 
http://bildarchiv.man.de/index.php/main?level=0&catId=784&mainCatId=529&catName=MANschaftsbus&

countPerPage=96 

 

Grupa MAN należy do wiodących europejskich przedsiębiorstw sektora zintegrowanych rozwiązań transportowych. W roku 

2013 jej przychody ze sprzedaży przekroczyły 15,7 miliardów euro. Firma MAN oferuje pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki 

wysokoprężne, turbiny oraz napędy specjalne. MAN zatrudnia w swoich zakładach na całym świecie ponad 53 500 

pracowników. Firma zajmuje wiodące pozycje na rynku we wszystkich obszarach swej działalności biznesowej.

http://www.manschaftsbus.de/
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