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Oslava titulu v „kabriolete“ značky MAN 

V dejinách nemeckej futbalovej Bundesligy sa ešte žiadnemu 

tímu nepodarilo zabezpečiť si titul tak rýchlo, ako 

mníchovskému FC Bayern.  

 

Futbalisti oslavovali triumf  jazdou po centre Mníchova hneď po skončení 

domáceho zápasu proti VfB Stuttgart v posledný hrací deň sezóny 

2013/2014 a mestom sa previezli v špeciálne upravenom trucku MAN, 

ktorý bol vyrobený na takéto príležitosti. Futbalisti to počas triumfálnej 

jazdy na kabriolete MAN naozaj roztočili. „Tím si oslavu po výbornej a 

úspešnej sezóne naozaj zaslúžil. A o to viac ma teší, že sa nám s naším 

partnerom podarilo odpáliť takúto parádnu jazdu,“ povedal Karl-Heinz 

Rummenigge, predseda predstavenstva FC Bayern München AG. 

 

Špeciál z Wittlichu 

Technici spoločnosti MAN navrhli truck-kabriolet tak, aby bol „odolný voči 

párty“ – vozidlo má pódium so zábradlím, takže hráči, tréneri a 

predstavitelia klubu majú dostatočný priestor na oslavovanie. Kabriolet je 

výnimočný aj tým, že fanúšikovia dokonale vidia na svoje hviezdy a môžu 

sa tešiť z úspechu v ich blízkosti. 

Špeciálny kamión vznikol na základe modelu MAN TGX s výkonom 400 

koní a upravili ho v špecializovanom stredisku výrobcu – Truck 

Modification Center v nemeckom meste Wittlich. Najskôr technici 

odstránili strechu kabíny a potom inštalovali plošinu. Na nej sa okrem 

iného nachádza aj zariadenie pre diskdžokeja a toaleta (pre prípad, že 

cesta na námestie Marienplatz by trvala príliš dlho). 

 

Zamestnanci MAN oslavovali spolu s hviezdami 

Podobne ako vlani pri oslavách víťazstva v troch najprestížnejších 

európskych súťažiach aj tentoraz sa triumfálna jazda futbalistov začala 

pred centrálou spoločnosti MAN na mníchovskej Ungererstraße. A ako 

oficiálny partner Bayernu Mníchov výrobca truckov prichystal 
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prekvapenie: 400 zamestnancov spoločnosti vytvorilo fanklub, ktorý 

hviezdam skandoval. MAN tak opäť raz ukázal, že stojí za heslom, ktoré 

túto sezónu hlásalo na štadióne FC Bayern: „Chcete pohnúť 

Mníchovom? Na to je tu MAN.“  

 

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-eff iciency.com 

 

Skupina MAN Gr oup, jeden z naj väčších európskych hráčov v odvetví dopravného i nžinierstva, dosiahl a v roku 2013 obrat 15,7 miliárd 

eur. Je výrobcom nákl adných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techni ky i  špeci álnych prevodových zariadení.  

Spoločnosť MAN zamestnáva cel osvetovo okolo 53 000 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície.  


