
  

 

 

   

  
 

 

 

Scania Czech Republic s.r.o. 
Sobínská 186 
252 19  Chrášťany 

Tel.: +420 251 095 112 
www.scania.cz 
Facebook.com/ScaniaCZ 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Instagram.com/scaniacz/ 
Youtube.com/ScaniaGroup 
linkedin.com/company/scania-
-czech-republic/ 

Chrášťany, 03. 05. 2019 

 

Devět nových autobusů Scania Irizar i8 pro RegioJet 
 

Autobusový dopravce RegioJet / STUDENT AGENCY oficiálně převzal devět 
nových autobusů Scania Irizar i8 určených k zajištění provozu autobusových 
linek IC Bus Deutsche Bahn. Nákup autobusů byl financován prostřednictvím 
Scania Finance a všech devět vozidel je po dobu trvání leasingu pod plným 
servisním kontraktem zahrnujícím opravy i údržbu.  
 

 
 

Jedna jízdenka na vlak i autobus 

 

Cestující se s těmito novými autobusy mohou setkat na linkách z Prahy do Mnichova, 
Norimberku, Mannheimu a Lipska. V provozu tyto Scanie nahradí dosavadní autobusy 
Setra, které byly nasazeny do provozu v roce 2014, a které rovněž provozuje RegioJet 
/ STUDENT AGENCY. Autobusy IC Bus jsou provozovány jako integrovaná součást 
sítě železničních spojů Deutsche Bahn na těch linkách, kde vlakové spojení – 
například z důvodu trasování železnice – nedokáže nabídnout tak rychlé a přímé 
spojení jako právě autobus. Na jízdu vlakem a autobusem vám tak stačí jen jedna 
jediná jízdenka, což je pro cestující mnohem pohodlnější a jednodušší řešení. 

Scania - vše na jednom místě 

“Jedná se o skvělý příklad toho, jak chytře spolupracují Deutsche Bahn a Regio Jet. A 
podobné je to také u nás ve Scanii. Máme vynikající autobusy, služby a také 
financování. To vše je společně propojeno,“ říká ředitel Scania Finance CER Christian 
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Teichmann. A dodává: “Zákazníkovi tak stačí jedna návštěva, protože vozidla, služby 
a financování poskytujeme na stejném místě.  

Komfort a bezpečí 

Autobusy v provedení pro IC Bus Deutsche Bahn mají kapacitu 59 míst a pro cestující 
je k dispozici samoobslužný automat s možností nákupu chlazených nápojů, kávy a 
drobného občerstvení. K dispozici je také připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi – 
a to v ČR i v Německu. Cestující se pak prostřednictvím vlastního mobilního zařízení 
mohou připojit na zábavní portál, jehož prostřednictvím lze sledovat filmy, seriály, 
hudbu a další multimediální obsah. Nechybějí ani zásuvky na 230V a USB porty na 
dobíjení. Autobus je standardně vybaven toaletou, bezpečnostními pásy, je plně 
klimatizován a vybaven nejmodernějšími bezpečnostními asistenty včetně Alkohol-
locku. Pokud je řidič pod vlivem alkoholu, vozidlo mu neumožní nastartovat.  Zcela 
unikátní je pak řešení pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu využívající 
invalidní vozík. Při nástupu vozíčkáře se otevře část boční karoserie za zadními dveřmi 
a z autobusu vyjede výtah s plošinou pro bezbariérový nájezd invalidního vozíčku.  

 

 
  
 

Podrobnější informace poskytne: 

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK 
Telefon +420 602 344 874 
E-mail viktor.tamayo@scania.cz  

mailto:viktor.tamayo@scania.cz
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Scania je přední světový poskytovatel dopravních řešení. Společně s našimi partnery a zákazníky 
směřujeme k udržitelnému dopravnímu systému. V roce 2018 jsme našim zákazníkům dodali 88 000 
nákladních vozidel, 8 500 autobusů a 12 800 průmyslových a námořních motorů. Čisté tržby byly celkem 
více než 137 miliard SEK, z čehož asi 20% se týkalo služeb. Společnost Scania, založená v roce 1891, 
nyní působí ve více než 100 zemích a zaměstnává přibližně 52 000 lidí. Výzkum a vývoj jsou 
soustředěny ve Švédsku, s pobočkami v Brazílii a Indii. Výroba probíhá v Evropě, Latinské Americe a 
Asii, s regionálními výrobními centry v Africe, Asii a Eurasii. Scania je součástí TRATON SE. Pro více 
informací navštivte: www.scania.com. 


