Hivatalos autóbuszként egy MAGELYS szállította az Európa-bajnok olasz
labdarúgó válogatottat, a járművet az IVECO BUS biztosította az FIGC
számára
Egy IVECO MAGELYS fedélzetén érkezett haza diadalmasan az olasz nemzeti válogatott az Anglia ellen
a Wembley stadionban aratott győzelmét követően. A jármű már e rendkívüli kaland kezdetétől hivatalos
autóbuszukként kísérte az Azzurit.
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Egy, az IVECO BUS részéről az FIGC, azaz az Olasz Labdarúgó Szövetség számára biztosított
autóbusz várta a Londonból visszatérő játékosokat. Az olasz válogatott ugyanis az angol
fővárosban nyerte meg a négyévente Európa legerősebb csapatának címét kiosztó labdarúgóEurópa-bajnokság döntőjét.
Az IVECO BUS és a FIGC közötti partneri kapcsolat hét évre nyúlik vissza. A megállapodás
keretében a márka a csapatot és a szakmai stábot szállító járművekkel támogatja az olasz
labdarúgó-válogatottat.
A győztesek autóbusza egy 380 lóerő teljesítményű IVECO Cursor motorral hajtott, 12,8
méteres, 48 üléses MAGELYS. A minden kényelemmel felszerelt jármű fedélzetén a legújabb
generációs multimédia-rendszer mellett többek között műholdas antenna, hűtőszekrény, WiFi hálózat és a két ülésenként egy-egy 220 voltos csatlakozóaljzatot is található.
Az IVECO BUS a csapat és a szakmai stáb szállításával is megerősíti a sport világa, illetve annak
értékei és érzelmei iránti elkötelezettségét.

IVECO BUS
Az IVECO BUS a CNH Industrial N.V. egyik márkája. A New York-i és a milánói tőzsdén is jegyzett CNH
Industrial N.V. a termelési eszközök egyik világméretű vezető gyártója.
A közösségi közlekedés terén jelentős szereplőnek számító és az európai vezető buszgyártók közé tartozó
IVECO BUS olyan járművek széles választékának tervezésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozik,
amelyek a közösségi és a magánüzemeltetők minden igényének megfelelnek:
•
•
•

iskolabuszok, városközi és turistabuszok (CROSSWAY, EVADYS és MAGELYS)
szóló és csuklós városi buszok, beleértve a BRT-alkalmazásra való változatokat is, az olyan tiszta
technológiák élenjárójaként, mint a CNG- és a hibridhajtás (URBANWAY és CREALIS)
mini- és midibuszok mindenféle személyszállítási feladatra (DAILY)különböző alvázak
felépítményezők számára.

Az IVECO BUS több mint 5000 főt foglalkoztat két gyártóegységében, a franciaországi Annonay és a csehországi
Vysoké Myto városában. Mindkét gyár bronzérmet kapott 2013-ban a WCM (World Class Manufacturing)
szerinti auditálásuk után, amely a gyártási folyamatoknak a világ legszigorúbb szabványai szerinti irányítását
biztosító nemzetközi módszertan.
Az IVECO BUS és az IVECO kiterjedt szervizhálózata a világ minden részén támogatást biztosít, ahol csak
IVECO BUS járművek dolgoznak.
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