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Scania zákazníkom na Slovensku a v Českej republike 
predstavila novú generáciu autobusov Citywide 
 
Model Scania Citywide je prvým zástupcom novej generácie autobusov 
Scania, ktorý zároveň ponúka najširšiu paletu pohonov na všetky aktuálne 
dostupné palivá. Plne elektrickú verziu si mohli v uplynulých týždňoch 
vyskúšať zákazníci na Slovensku a v Českej republike.  
 

 
 

K predstaveniu novej generácie autobusu Scania zákazníkom v Českej 
republike došlo 16.6. v Chrášťanoch a 29.6. si ju zase v Senci mohli na vlastné 
oči prvýkrát prezrieť aj záujemcovia zo Slovenska. Oboch akcií sa zúčastnili 
desiatky zástupcov dopravných podnikov. Samotné testovanie plne 
elektrického variantu modelu Citywide následne prebiehalo priamo u 
zákazníkov v ich reálnej prevádzke a na pravidelných linkách, kde si tak ľahko 
overili, či je tento konkrétny elektrický variant pre ich potreby vhodný.  
 
„Skúšobná prevádzka v reálnych podmienkach priniesla našim zákazníkom 
relevantné dáta a máme pozitívnu spätnú väzbu taktiež od vodičov klasických 
autobusov s konvenčným spaľovacím motorom,“ hovorí manažér predaja 
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autobusov Scania Lukáš Martinů. A dodáva: „Vďaka testovaniu si zároveň 
mohli všetci overiť novinky, ktoré táto generácia prináša. Nový je totiž nielen 
vzhľad, ale taktiež to, čo sa skrýva pod modernou a výrazne presklenou 
karosériou.“ Zásadné je zníženie prevádzkovej hmotnosti o 600 kg u 
vzorového modelu Citywide LE 12M.  Budúcim zákazníkom to prinesie nielen 
nižšie prevádzkové náklady, ale taktiež vyššiu prepravnú kapacitu a nesmieme 
zabudnúť aj na zníženie emisií CO2, čo prispieva k nižšej záťaži na životné 
prostredie. Nová je taktiež možnosť voľby konkrétnej dĺžky vozidla, ktorá môže 
byť volená vždy po 10 cm. Výsledkom je autobus ušitý na mieru požiadavkám 
pre konkrétne aplikácie.  
 

 
 
Úplne nový je taktiež priestor pro cestujúcich, ktorý sa vyznačuje vzdušným 
dojmom aj vďaka vyššie umiestenému stropu a veľkým oknám, použité sú 
kvalitné materiály a je tu tiež rad praktických riešení, ako napríklad uchytenie 
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sedadiel v bokoch pre jednoduché čistenie a použitie materiálov v prírodných 
farbách. „Mňa osobne najviac upútalo prepracované pracovisko vodiča, ktoré 
dosahuje a veľakrát aj prevyšuje úroveň v osobných automobiloch. Na prvý 
pohľad sú viditeľné veľmi kvalitné materiály z mäkčených plastov, prehľadná 
palubná doska s prístrojmi s grafikou vo vysokom rozlíšení a fantastický výhľad 
z vozidla. Vylepšená je taktiež ergonómia, nové sú tlačidlá a multifunkčný 
volant, pribudli odkladacie miesta a schránky pre osobné veci vodiča. V 
takomto prostredí sa bude cítiť skvelo a uvoľnene každý vodič, čo sa v 
konečnom dôsledku prenesie aj na pasažierov a spokojní budú aj 
prevádzkovatelia týchto autobusov,“ hovorí Lukáš Martinů. 
 

 
 
Hoci model Citywide ponúka možnosť zvoliť si pohonnú jednotku na takmer 
akýkoľvek druh u nás dostupných palív, je to práve jeho elektrický variant, ktorý 
môže najviac prispieť k zníženiu produkovaných emisií v mestách a okolí. 
Svojim zákazníkom preto Scania v tejto oblasti ponúka kompletné riešenie 
zahrňujúce aj dobíjaciu infraštruktúru.  
 
Scania CER už zaznamenala prvé objednávky. Model Citywide tak bude od 
októbra voziť cestujúcich v Břeclavi. „S ďalšími zákazníkmi sme v kontakte a 
pripravujeme ponuky pre výberové konania,“ uzatvára Lukáš Martinů.  
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Podrobnejšie informácie poskytne: 

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