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• 5575 výrobků 2675 účastníků z 59 zemí

V případě potřeby bližších

• NEOPLAN Tourliner byl oceněn v kategorii
Automobily/Vozidla/Motocykly

Ing. Jana Machourková

• Důkaz, že estetika a funkčnost mohou jít ruku v ruce

Nový NEOPLAN Tourliner získal uznání poroty iF International Forum
Design, která mu udělila prestižní designérské ocenění v kategorii
Automobily/Vozidla/Motocykly.

Výjimečné dílo: autokar NEOPLAN Tourliner získal ocenění iF Design
Award 2017 v kategorii Automobily/Vozidla/Motocykly. Vítězové - včetně
sportovních automobilů a motocyklů od renomovaných výrobců - byli
vyhlášeni na slavnostním ceremoniálu 10. března v Mnichově.
Odborná jury hodnotila celkově 5575 produktů v sedmi kategoriích od 2675
účastníků z 59 zemí. "Jsme samozřejmě velmi rádi, že NEOPLAN Tourliner
vyhodnotili jako skvělý - zejména s ohledem na množství přihlášených
vynikajících a inovativních produktů," říká Stephan Schönherr,
viceprezident pro design autobusů/autokarů ve společnosti
MAN Truck & Bus.
Jury, kterou tvořilo 58 expertů na design z 19 zemí, dospěla k závěru,
že dokonce i autokar ze standardního segmentu může být výjimečně
atraktivní. iF Design Award figuruje na nebi mezinárodních ocenění již od
roku 1953.
Laureáti iF Design Award jsou vybíráni na základě kritérií, která zahrnují
vnější vzhled a tvary výrobku, ale také přínos z hlediska inovací, ergonomie
a funkčnosti včetně environmentálních aspektů. "Cena je ohromnou poctou
celému našemu designérskému týmu. Zdůrazňuje inovativní, elegantní
a vysoce kvalitní konstrukci modelu NEOPLAN Tourliner, "vysvětluje se
Stephan Schönherr.

informací kontaktujte:

Jana.machourkova@man.eu

www.mantruckandbus.cz

Tisková informace
MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.
_________________________________________________________________________________ 2

Za zvláštní pozornost stojí stylový "ocas komety" v horní části vyklenutého
čelního skla přecházející do střechy, jakož i mnohokrát oceněný koncept
karoserie s výraznými hranami nebo propracovaný design hlavních světel.
"Denní LED osvětlení vytváří prstenec kolem potkávacích světel, známý
v automobilové branži pod názvem „andělské oči“ a působí mimořádně
dynamicky. Takový styl je běžně k vidění zejména u sportovních
automobilů," vysvětluje Stephan Schönherr. Interiér autokaru je také
působivý: sofistikovaný koncept nepřímého vnitřního LED osvětlení,
výrazné kontrasty šedých a béžových tónů spolu s dalšími příjemnými
barvami podporují stylově čistou, prostornou a příjemnou atmosféru.

Nový autokar NEOPLAN Tourliner byl poprvé představen na veletrhu
nákladních a užitkových vozidel IAA 2016 v Hannoveru. Kromě estetické
přitažlivosti má však ještě něco navíc. Poskytuje prvotřídní komfort řidiči i
cestujícím. Disponuje množstvím bezpečnostních prvků, má výborné jízdní
výkony a nízkou spotřebu paliva. Na těchto skutečnostech se podílí nejen
motor se zvýšeným výkonem a s vyšším točivým momentem a
optimalizace celého hnacího traktu, ale také nový vnější design, který
vylepšil aerodynamiku autokaru o více než 20 %. "NEOPLAN Tourliner
je skvělým příkladem toho, jak estetika a funkčnost mohou kráčet ruku v
ruce," dodává Stephan Schönherr.

Fotografie:
Obr.1: NEOPLAN Tourliner si získal mezinárodní porotu iF Design Award
díky vysoké úrovni inovací, ergonomie, funkčnosti a ekologičnosti.
Obr.2: Skvělý Tým designérů společnosti MAN Truck & Bus.
Obr.3: Designér Michael Streicher (vlevo) a specialista pro uvedení vozidel
na trh Tim Schuler, nadšeni z úspěchu nového autokaru NEOPLAN
Tourliner.

Další informace na www.mantruckandbus.cz

Program efektivní dopravy MAN Truck & Bus
Objem dopravy na evropských silnicích neustále roste. Současně však v důsledku
ubývání zdrojů energie je doprava stále dražší. MAN Truck & Bus jako jeden
z předních výrobců autobusů a nákladních vozidel výraznou mírou přispívá
k neustálému zlepšování efektivity dopravy. MAN nabízí komplexní program
snižování celkových nákladů vlastnictví vozidla. Efektivita dopravy – zahrnující
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technologii, servis, náklady na řidiče a další expertizy – chrání životní prostředí a je
přidanou hodnotou pro naše zákazníky.

Společnost MAN Group, jeden z největších evropských hráčů oboru dopravního inženýrství, dosáhla v roce 2014 obratu 14,3 miliard Eur.
Je výrobcem a dodavatelem nákladních vozidel, autobusů, vznětových motorů, turbo techniky a speciálních převodových zařízení.
Společnost MAN zaměstnává celosvětově 55 900 zaměstnanců. Na trzích, kam dodává své produkty, dlouhodobě zastává vedoucí
pozice.

