Nowy autokar MAN dla piłkarzy klubu BVB
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Kehl kontra Hofmann: Kto lepiej prowadzi autobus?
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Zawodnicy Borussi Dortmund nadal będą podróżować na mecze na pokładzie
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autokaru MAN. Najnowszym nabytkiem klubu BVB jest autokar Lion’s Coach L
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z silnikiem o mocy 480 KM. Uroczystość przekazania odbyła się na terenach
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treningowych BVB. W imieniu całej drużyny pojazd odebrał kapitan zespołu,
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Sebastian Kehl.
Autobus spełnia wszelkie oczekiwania – został wykonany ze szlachetnych
materiałów, a wewnątrz posiada specjalne bogate wyposażenie. Komfortowe
skórzane fotele z regulowanymi podnóżkami, system multimedialny, telewizja
satelitarna, sieć WLAN i wiele innych przyjaznych rozwiązań zapewniają
piłkarzom doskonałą atmosferę podczas podróży i możliwość szybkiej
regeneracji sił. Drużyna bardzo cieszy z nowego autobusów: „Już trzy
poprzednie autokary MAN doskonale się sprawdziły. Dlatego cieszymy się z
naszego nowego nabytku i z szerokiej partnerskiej współpracy z MAN przedsiębiorstwem o bogatej tradycji. Poprzedni autokar towarzyszył naszej
drużynie w drodze do mistrzostwa, podwójnego triumfu i doprowadził nas do
finału Ligii Mistrzów. Mamy nadzieję, że nowy autokar również będzie
świętował z nami wielkie sukcesy”, powiedział dyrektor klubu BVB Joachim
Watzke.
Podczas przekazania nowego autokaru odbył się wyjątkowy pojedynek
między Sebastianem Kehlem a Jonasem Hofmannem. W pojedynku istotną
rolę odegrały także stary i nowy autokar MAN. Obaj doskonali piłkarze
rywalizowali ze sobą w trzech dyscyplinach. Wcześniej fani drużyny zostali
poproszeni przez MAN i Borussię Dortmund o udział w głosowaniu. Mieli oni
odpowiedzieć na pytanie, który z tych dwóch piłkarzy lepiej wykona
postawione przed nimi zadania. Rozstrzygnięcie pojedynku nastąpiło podczas
uroczystości przekazania autokaru.
Sebastian Kehl wybrał nowy autokar, zaś Jonas Hofmann zasiadł za
kierownicą

dotychczasowego

pojazdu.

Kierowcy musieli

wykazać

się

sprawnością i niesamowitą dokładnością przy parkowaniu trzyosiowego
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pojazdu. Zadania te obaj zawodnicy wykonali bezbłędnie. O zwycięstwie miała
zadecydować dopiero trzecia konkurencja. Polegała ona na „zagraniu”
klaksonem najlepszej melodii przyśpiewek kibiców. I tutaj wyraźną przewagę
uzyskał Kehl za kierownicą nowego autokaru. Nic dziwnego. Nowy pojazd
posiada bowiem specjalne wyposażenie obejmujące między innymi klakson
grający melodię przyśpiewek kibiców BVB „Heja- BVB”. Nowicjusz Hofmann
musiał zatem z poczuciem zazdrości uznać, że posiadający rutynę Kehl,
zasiadając za kierownicą nowego autokaru, okazał się od niego lepszy.
Sebastian Kehl był zachwycony pojedynkiem: „To była fajna zabawa. Takiego
pojazdu nie prowadzi się na co dzień. Niesamowite doświadczenie.”
Na zwycięzcę fani głosowali online na stronie www.MANschaftsbus.de. Wśród
wszystkich uczestników głosowania firma MAN rozlosuje koszulki BVB z
odręcznymi podpisami piłkarzy oraz bilety na jeden z najbliższych meczy.

Link

dotyczący

pojedynku

na

YouTube:

http://www.voutube.com/watch?v=Xblm5b38Dq8
Materiał fotograficzny dostępny jest na stronie:
http://www.viscompark.com/download/BVB_Roughcut.mp4
Podpisy po zdjęciami:
MAN-BVB-1.jpg: od lewej do prawej: Andre Langner (kierownik MAN Center
Essen, Service Oberhausen), Thorsten Hess (Biuro sprzedaży MAN Center
Oberhausen), Sebastian Kehl (kapitan drużyny Borussia Dortmund), Arash
Peters (dział sprzedaży autokarów MAN Center Oberhausen)
MAN-BVB-2.jpg: Sebastian Kehl za kierownicą i Christian Schulz (kierowca
autokaru drużyny BVB)
MAN-BVB-3.jpg: nowy autokar MAN dla drużyny BVB

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.
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