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Nový autobus Scania Irizar i6s pro české hokejisty 
 

Scania připravila pro potřeby české hokejové reprezentace zcela nový model 
autobusu. Scania Irizar i6s nabízí větší komfort a svými vlastnostmi dokonale 
vyhovuje potřebám všech týmů české reprezentace.   
 

 

Scania Irizar i6s je komfortní dálkový autobus, který využívá řada sportovních týmů po 
celém světě. „Národním týmům české hokejové reprezentace chceme poskytnout to 
nejlepší, proto jsme nyní zvolili právě tento model. Je komfortnější a díky svým 
rozměrům může lépe manévrovat v těsných prostorech okolo zimních stadionů a 
hotelů. Věříme, že s ním české hokejistky a hokejisté budou spokojeni,“ říká manažer 
prodeje autobusů Scania Lukáš Martinů. Autobus je dlouhý 12 metrů, nabízí 49 míst 
k sezení a pohání ho třináctilitrový motor Scania o výkonu 410 koní.  
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Model Scania Irizar i6s tak nahradil předchozí autobus Scania Interlink, který koupila 
společnost VIP Line s.r.o. Také on zůstane v barvách národního týmu a bude stále 
prioritně určen pro potřeby hokejistů. 

 

 

Podrobnější informace poskytne: 

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