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Triumfálna jazda „Vlkov“ poschodovým autobusom 

MAN poskytol víťazovi Nemeckého pohára z Wolfsburgu 

upravený double-decker 

V nedeľu 31. mája novopečený víťaz Nemeckého pohára VfL Wolfsburg 

korunoval svoj úspech triumfálnym defilé centrom mesta Wolfsburg. Po 

sobotňajšom víťazstve nad Borussiou Dortmund vo finále Nemeckého 

pohára a následnej dlhej noci v Berlíne sa v nedeľu hodinu po poludní začala 

oslavná jazda víťazného tímu ulicami mesta, ktoré lemovali tisíce nadšených 

fanúšikov „Vlkov“. 

Spoločnosť MAN ako oficiálny partner futbalového klubu VfL Wolfsburg 

prispela k oslavám poschodovým autobusom s otvorenou strechou. Double-

decker MAN, ktorý sa bežne používa na pravidelnej linke, pre túto príležitosť 

špeciálne upravili na pojazdné pódium pre lokálnych hrdinov – a bol 

ozajstnou pastvou pre oči. 

Okrem vonkajšej úpravy lepiacimi fóliami s motívmi znázorňujúcimi triumf 

futbalistov VfL Wolfsburg (nemecký pohár vyhrali po prvý raz) boli z 

autobusu demontované okná a sedadlá na hornom podlaží a v prednej časti 

úpravári namontovali na mieru vyrobenú plošinu, ktorá slúžila ako tribúna pre 

oslavujúcich pasažierov.   

Futbalisti VfL Wolfsburg jazdia na zápasy svojimi tímovými autokarmi značky 

MAN už roky a od sezóny 2010 je spoločnosť MAN oficiálnym partnerom 

klubu. Aj úspešné ženské a juniorské tímy VfL cestujú autobusmi z produkcie 

tradičného mníchovského výrobcu úžitkových vozidiel.    
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Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus 

Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému 

ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných 

výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu 

efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových 

nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a 

ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. 

www.blog.transport-efficiency.com 

 

Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2014 obrat 14,3 miliárd 

eur. Je výrobcom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových zariadení. 

Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 55 900 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 

 


