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Biatorbágy, 2019. július 18. 
 

A Czech Hockey egy új Scania buszt választott a csapat 

szállításához 

 

A Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) világbajnoksága Szlovákiában volt 

májusban, és a Czech Hockey a Scaniát választotta a nemzeti válogatott hivatalos 

csapatbuszának. 

Amikor utoljára egy Scania busz gondoskodott a csapat szállításáról, 2005-ben, akkor a 

csehek megszerezték a világbajnoki címet, így abban bíznak, hogy a Scaniával való 

együttműködésük mostani megújítása egy jó előjel. Jóllehet: a cseh csapat jelenleg hatodik 

helyen áll az IIHF világranglistáján, azonban jó formában száll be a világbajnokságba, 

nemrég megnyerte az Ausztria, Németország és Szlovákia elleni barátságos mérkőzéseket. 

„Örömmel üdvözöljük a partneri együttműködést” 

Éppen e meccsek előtt adta át a Scania az új busz kulcsait a csapatnak a prágai 

edzőközpontjában. Ennek során a buszt ünnepélyes keretek között felszentelték a játékosok, 

a nemzeti válogatott vezetőedzője, Miloš Říha és James Armstrong, a Scania közép-európai 

régiójának (CER) ügyvezető igazgatója részvételével. 

„A tavalyi szezon vége óta kerestünk egy új csapatszállítót a nemzeti válogatott számára” – 

magyarázta Jana Obermajerová, a BPA sport marketing a.s. igazgatója, amely a cseh 

nemzeti válogatott marketing- és műsorszórási jogait birtokolja. 

„Örömmel üdvözöljük partneri együttműködésünket egy olyan stabil és sikeres vállalattal, 

mint a Scania, amely éppúgy a Volkswagen-csoporthoz tartozik, mint a cseh Škoda Auto 

vállalat.” 

Hosszú távú együttműködés 

A Scania busz nemcsak büszkén viseli majd a cseh nemzeti válogatott logóját és színeit az 

IIHF meccsein, hanem a Scania és a Czech Hockey egy hosszú távú együttműködésről is 

megállapodott. 

„Büszkék vagyunk arra, hogy a cseh jégkorong-válogatott a Scaniát választotta, amely a 

megbízhatóságáról és kitartásáról híres. Ezek pontosan egy ideális csapatjátékos 

tulajdonságai, ezért meggyőződésünk, hogy nemcsak a jégen nyújtott kiváló teljesítményhez 

járulunk majd hozzá, hanem az arénákon kívüli jó hangulathoz is” – mondta Lukáš Martinů, a 

Scania CER buszértékesítési vezetője. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

https://www.facebook.com/scaniamagyarorszag/
http://www.scania.hu/
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A Scania CER értékesítési igazgatója, Marián Černoch pedig hozzátette: „Svéd 

márkaként nagyon közel áll hozzánk a jégkorong. Meggyőződésem, hogy 

támogatni tudjuk majd a cseh jégkorongjátékosokat a győzelemhez vezető 

útjukon!” 

A Scania Interlink HD Bus főbb adatai: 

 14,2 méter hosszúság 

 59 kényelmes ülés 

 19 colos Bosch képernyők 

 Erős motor 450 lóerő teljesítménnyel 

 
További információ: 

Mile Orsolya (email: orsolya.mile@scania.hu) 
 

A Scaniáról 
A Scania a szállítmányozási iparág vezető gyártói közé tartozik. Partnereinkkel és ügyfeleinkkel együtt közösen 
vezetjük a változást, mely a fenntartható fejlődés irányába mutat. 2017-ben 82 500 tehergépjárművet és 8 300 
autóbuszt értékesítettünk, valamint 8 500 ipari- és hajómotort adtunk el ügyfeleinknek. A nettó értékesítési 
árbevétel megközelítette a 120 billió svéd koronát, aminek 20%-a a szervizszolgáltatásokból adódott. Az 1891-
ben alapított Scania több mint 49 300 alkalmazottjával mintegy száz országban van jelen. A kutatás és fejlesztés 
jellemzően Svédországban összpontosul, kiegészülve Brazíliával és Indiával, míg a termelés Európában, Dél-
Amerikában és Ázsiában folyik, regionális központtal Afrikában, Ázsiában és Eurázsiában. A Scania a 
Volkswagen Truck & Bus AG tagja, ami nemrég TRATON AG-vé alakult. További információkért látogasson el a 
www.scania.hu weboldalra! 
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