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S novým konfiguračním systémem MAN a 

NEOPLAN Bus Designer můžete mít svůj autobus 

přesně jaký chcete pouhým kliknutím myši  

 

Pohrajte si s různými možnostmi a designem autobusů MAN          

a NEOPLAN, s funkcemi, které se vám nejvíce líbí. S novým 

systémem Bus Designer je to možné.  

Každý, kdo má zájem, má přístup k nejmodernějšímu 

konfiguračnímu nástroji v šesti různých jazycích. 

 

• Nejmodernější konfigurační nástroj pro vizualizaci barev, 

tkanin a dalších materiálů 

• Zákazníci mohou navrhnout městské a meziměstské 

autobusy a autokary tak, aby vyhovovaly jejich 

požadavkům a to včetně nového městského autobusu 

MAN Lion's City E 

• Díky inovativním prvkům je rozhodování co nejjednodušší 

 

Kožená sedadla v barevném tónu Atlantic Green, Metallic Blue nebo Silver 

Pearl? Které vzory tkanin se hodí k barvě kůže? A které závěsy se hodí pro 

váš firemní design? Jak mění struktura podlahy celkový obraz interiéru?     

A jaké máte možnosti pro vnější design vašeho budoucího městského nebo 

meziměstského autobusu nebo autokaru?  

Nejlepší způsob, jak odpovědět na tyto a mnoho dalších otázek, je 

nakonfigurovat si perfektní autobus podle sebe a vyzkoušet, porovnat        

a podívat se na různé možnosti a kombinace. „Proto jsme spustili náš 

systém Bus Designer pro autobusy a autokary MAN a NEOPLAN, 

nejmodernější digitální konfigurační nástroj, který je nyní k dispozici 

stávajícím i potenciálním zákazníkům,“ vysvětluje Heinz Kiess, vedoucí 

oddělení marketingu produktů společnosti MAN Truck & Bus. Nový systém 

Bus Designer najdete online na webových stránkách MAN Truck & Bus v 

celkem šesti různých jazycích. 
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Jak nový Bus Designer funguje 

Prvním krokem pro uživatele konfiguračního systému Bus Designer je 

vybrat si své preferované vozidlo. Stejně jako všechny nové modely MAN 

Lion's City jsou k výběru také vozidla z předchozí generace městských 

autobusů, MAN Lion's Intercity a MAN Lion's Coach a také NEOPLAN 

Cityliner, Tourliner a Skyliner. Poté si zákazník může vybrat a vyzkoušet 

typy sedadel, barvy a tkaniny pro interiér a přizpůsobit četné detaily 

exteriérového designu včetně lakování. Pro získání celkového dojmu lze 

pohled změnit, což uživatelům umožňuje prohlížet si jejich výběr z různých 

perspektiv. Různé velikosti náhledu a 3D zobrazení umožňují velmi 

efektivní vizualizaci textur. Kromě toho mohou uživatelé nakonfigurovat 

několik samostatných konceptů a uložit si je, aby se k nim později mohli 

vrátit. Existuje možnost porovnat dvě konfigurace navzájem a pohybovat se 

nepřetržitě tam a zpět mezi různými návrhy pomocí posuvných lišt. 

Uživatelé mohou také ukládat oblíbené položky. 

„Pokud zákazník potřebuje radu nebo má dotaz na svoji konfiguraci, může 

mu odborník z MAN Truck & Bus poskytnout okamžitou podporu. Kontakt je 

navázán pomocí nové funkce Cloud TV,“ vysvětluje Heinz Kiess a dodává: 

„Pro mnoho autobusových a autokarových dopravních společností je 

design jejich vozidel naprosto zásadní. Vzhled, který odpovídá jejich 

firemnímu designu, atraktivní a pohodlná atmosféra a pohodlné vybavení, 

jsou v konečném důsledku jejich nejdůležitějšími rozhodujícími argumenty. 

Digitální vizualizace Bus Designer umožňuje zákazníkům hrát si se všemi 

možnostmi, dokud není vše dokonalé.“ 

 

MAN Bus Designer: https://busdesigner.bus.man.eu 

NEOPLAN Bus Designer: https://busdesigner.neoplan.com 

 

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 

technologii, servis, náklady na řidiče a další expertizy – chrání životní prostředí      

a je přidanou hodnotou pro naše zákazníky. 
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MAN Truck & Bus je jeden z největších evropských výrobců užitkových vozidel a dodavatel dopravních řešení s ročním 

obratem přibližně 11 miliard eur (2018). Produktové portfolio společnosti zahrnuje dodávková vozidla, nákladní a 

užitková vozidla, autobusy, autokary, vznětové i plynové motory a také služby spojené s nákladní dopravou a 

přepravou osob. MAN Truck & Bus je společností TRATON SE a na celém světě zaměstnává přes 36 000 pracovníků. 


