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Kontrakt s FC Bayern predĺžený o ďalšie tri roky  

Aj v budúcnosti bude futbalový šampión bojovať o tituly spolu 

s MAN. 

Spoločnosť MAN a FC Bayern Mníchov predĺžili partnerstvo o ďalšie tri 

roky – do 2019. Oznámili to v pondelok 17. októbra najvyšší predstavitelia 

zainteresovaných strán Karl-Heinz Rummenigge, predseda predstaven-

stva FC Bayern München AG a Joachim Drees, predseda predstavenstva 

MAN SE a MAN Truck & Bus AG (na snímke vľavo). 

„Okrem toho, že nás spája mníchovský región, pre MAN aj pre FC Bayern 

Mníchov je prioritou predovšetkým permanentný špičkový  výkon,“ povedal 

K.-H. Rummenigge. „Veľmi sa tešíme z pokračujúceho partnerstva a dú-

fame, že spoločne získame mnoho ďalších titulov.“ Aj Joachim Drees má 

radosť: „Putovali sme spolu osem rokov s FC Bayern, ktorý stále potvr-

dzuje, že je absolútnou špičkou v Európe. Partnerstvo nám pomôže pod-

porovať stratégiu internacionalizácie našej značky. Predĺžením kontraktu 

pokračujeme v spoločnej úspešnej ceste ďalšie tri roky.“  

Záväzok MAN voči FC Bayern sa zďaleka netýka iba poskytovanie vozi-

diel, ale v centre pozornosti je, prirodzene, atraktívny klubový autokar 

Lion's Coach L. „Každý rok sa tešíme na inovovanie tímového autobusu, 

pričom vždy hľadáme nové riešenia,“ hovorí Hartmut Sander, viceprezi-

dent MAN Truck & Bus AG. „Partnerstvo s MAN je pre Bayern mimoriadne 

dôležité,” dodáva Andreas Jung, riaditeľ marketingu v FC Bayern. „Vlastne 

žiaden iný produkt nie je tak blízko k tímu, preto sme veľmi radi, že MAN 

nás podporuje takou skvelou kvalitou. Príprava na zápas sa začína v klu-

bovom autobuse.“    

MAN je oficiálnym partnerom FC Bayern Mníchov od roku 2008. Ako vý-

robca úžitkových vozidiel poskytuje držiteľovi rekordného počtu titulov ofi-

ciálny klubový autobus. Dokonca aj basketbalový tím FC Bayern cestuje 

na zápasy autokarom MAN Lion’s Coach L.  

 

 

 

 

MAN Truck & Bus, jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení, dosiahol v roku 2015 

obrat približne 9 miliárd eur. Jeho produktové portfólio obsahuje nákladné vozidlá, autobusy a vznetové motory, a tiež služby súvisiace 

s nákladnou dopravou a prepravou osôb.  Spoločnosť MAN Truck & Bus zamestnáva celosvetovo vyše 35 500 pracovníkov. 


