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Bratislava 
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Prvá veľká objednávka pre MAN z gruzínskej 

metropoly  

Dopravný podnik v meste Tbilisi (TTC) si objednal 143 

autobusov Lion’s City CNG a vozidlá si prevezme ešte túto 

jeseň. 

 

Hoci pre niektorých ľudí je gruzínske hlavné mesto Tbilisi už dovolenkovou 

destináciou, napriek svojej bohatej histórii má stále skôr nádych tajného 

cestovateľského tipu. Nielen turisti si však v tomto meste prídu na svoje – 

veľmi úspešnú cestu do metropoly Gruzínska absolvovali v júli 

predstavitelia spoločnosti MAN Truck & Bus. Návšteva vyvrcholila 

podpisom kontraktu na 143 mestských autobusov Lion’s City. Pre MAN to 

je prvá objednávka od gruzínskeho dopravného podniku. Zákazník si 

vozidlá prevezme v niekoľkých várkach – prvá časť objednaných vozidiel 

dorazila do Tbilisi už koncom septembra. 

Kontrakt obsahuje výlučne sólo autobusy z modelového radu MAN Lion’s 

City, pričom niektoré z nich sú vybavené systémom počítania cestujúcich. 

Všetky majú troje širokých dverí, ktoré umožňujú rýchlejšiu výmenu 

cestujúcich na zastávkach a moderný motor na zemný plyn s výkonom 310 

k (228 kW), ktorý spĺňa požiadavky emisnej normy Euro 6. Bezpečnosť 

pasažierov garantuje elektronický brzdový systém, ktorý zahŕňa aj ASR a 

ESP. Autobusy majú kapacitu 31 sediacich a 54 stojacich cestujúcich. 

Podpisu tejto zmluvy predchádzali roky tvrdej práce a úsilia na politickej aj 

obchodnej úrovni, v druhom prípade najmä prostredníctvom spoločnosti 

Tegeta Truck & Bus, oficiálneho importéra značky MAN a tímu z predaja 

autobusov, oddelenia pre importy v mníchovskej centrále. Rudi Kuchta, 

viceprezident pre marketingu a produkty v autobusovej divízii MAN Truck 

& Bus, pri tejto príležitosti povedal: „Obzvlášť nás teší, že verejný 

Dopravný podnik mesta Tbilisi má veľkú dôveru v naše produkty, čo 

potvrdzuje touto pôsobivou prvou objednávkou 143 mestských 

autobusov.“  
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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. 


