Šampióni Iveco – Daily Minibus (Dodávka roku 2015) a Magelys (Turistický
autobus roku 2016) – zajišťují dopravu stávajícím mistrům světa All Blacks
během světového šampionátu v ragby 2015 ve Velké Británii.
Iveco zaujalo místo po boku nejslavnějšího ragbyového týmu světa a táhne do boje jako evropský
spojenec All Blacks.

Praha 24. září 2015

Dnes bylo oznámeno, že se Iveco stává "Evropským podporovatelem All Blacks" a tým má tak
od 1. září do 31. října k dispozici vozy Iveco Bus. Tým All Blacks a novozélandský ragbyový svaz
budou po celou dobu konání turnaje využívat k logistickým účelům a pro potřeby VIP dopravy jeden
vůz Iveco Magelys a tři vozy Daily Minibus Hi-Matic.

Pierre Lahutte, prezident Iveco Brand, k tomu uvedl: “Jsme hrdí na to, že naši dva velcí šampióni,
Daily, Mezinárodní dodávka roku 2015, a Magelys, Turistický autobus roku 2016, přepravují stávající
mistry světa na jejich cestě za příští korunovací. S All Blacks nás pojí dlouhé partnerství. Naši
zaměstnanci vyznávají stejné hodnoty, jako je odhodlání, spolehlivost, vysoký výkon a týmový
duch, a jsou připraveni stát v boji o titul po jejich boku.“
Nick Brown, obchodní ředitel novozélandského ragbyového svazu, se nechal slyšet: “Je nám ctí,
že opět můžeme spolupracovat s našimi přáteli ze společnosti Iveco. Vozy vypadají fantasticky, jsou
luxusní, skvěle koncipované a náš tým tak může cestovat k zápasům na vysoké úrovni.“
Partnerství s týmem All Blacks zanechává v srdcích zaměstnanců Iveco hlubokou stopu a vzbuzuje
v nich skutečnou hrdost. Odhodlání, spolehlivost, vysoký výkon a týmový duch – to jsou hodnoty, které
ženou legendární novozélandský tým s typickou houževnatostí za vítězstvím a těmito hodnotami se
Iveco inspiruje při poskytování služeb svým zákazníkům tak, aby byli neustále a trvale spokojeni.
Na oslavu tohoto partnerství vytvořilo Iveco a All Blacks společné logo, znázorňující stylizovanou
mřížku chladiče vozu se stříbrným listem kapradí, který zdobí dresy národního týmu. Všechny
vozy, jež jsou v rámci partnerství využívány, byly oděny do speciálního černého hávu, který je
oficiální barvou týmu.
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Vůz Iveco Magelys nedávno získal titul "Mezinárodní turistický autobus roku 2016". Magelys Pro,
který bude využíván pro přepravu týmu a další potřeby novozélandského ragbyového svazu, je
dlouhý 12,8 metrů. Je vybaven automatizovanou převodovkou ZF AS-Tronic a motorem Iveco Cursor
9 s obsahem 8,7 litru, o výkonu 400 HP a točivém momentu 1700 Nm při 1250 RPM.
Vůz, který ve své původní konfiguraci nabízel 57 míst k sezení, byl přizpůsoben pro tým se 46 místy
tak, aby poskytoval hráčům a jejich rodinám ještě více komfortu. Zároveň nabízí širokou škálu
vybavení, včetně kávovaru, polohovatelných kožených sedadel, wi-fi, satelitní navigace, duálního
zesilovače pro sluchátka, USB portu u každého sedadla a zásuvky na 220 V u každého dvousedadla.
Poskytnuté tři vozy Daily Minibus jsou první, které společnost Iveco Bus dodala ve verzi Hi-Matic.
Tyto vozy jsou vybaveny automatickou převodovkou Hi-Matic, jež zajišťuje maximální výkon při
nízkých provozních nákladech, a to s bezkonkurenčním komfortem, vynikajícím řazením a nižší
spotřebou paliva. Tato převodovka s osmi rychlostními stupni je rychlejší a přesnější než standardní
6stupňové převodovky. Při jakékoli rychlosti motoru zaručuje zařazení ideálního převodu do 200
milisekund a umožňují tak špičkový výkon.
Poskytnuté tři vozy Daily Minibus jsou modely Tourys, které nabízejí veškerý komfort a vybavení
vozidel pro dálkové trasy v kompaktnějším provedení. Tento vůz, jenž je vybaven třílitrovým motorem
F1C o výkonu 170 H P , nabízí 19 polohovatelných sedadel, snadno přístupný snížený zavazadlový
prostor s kapacitou až 2,5 m3 a nové čalounění – podlahu s imitací dřeva a strop potažený tkaninou.
K jeho vybavení patří lednička, wi-fi, duální zesilovač pro sluchátka, satelitní navigace a USB port u
každého dvousedadla.

Iveco
Iveco je značkou skupiny CNH Industrial N.V., celosvětového lídra v oblasti kapitálových produktů, jehož akcie jsou
obchodovány na newyorské burze Stock Exchange (NYSE:CNHI) a na Mercato Telematico Azionario, organizované a
řízené italskou burzou Borsa Italiana v Miláně (MI:CNHI). Iveco vyvíjí, vyrábí a prodává široké spektrum lehkých,
středních a těžkých užitkových vozů, terénních nákladních aut a speciálních vozů pro použití v terénních podmínkách.
Mezi široké spektrum produktů značky Iveco patří Daily, vůz, který pokrývá segment vozů od 3 do 7 tun, Eurocargo od 6
do 19 tun, Trakker (určený k práci v terénních podmínkách) a Stralis, oba nad 16 tun. Značka Iveco Astra pak vyrábí
také vozidla pro práci při těžbě a na stavbách, neohebná i kloubová nákladní auta, a specializovaná vozidla.
Iveco má po celém světě téměř 21 000 zaměstnanců. Provozuje výrobní závody v 7 zemích Evropy, Asie,
Afriky, Oceánie a Latinské Ameriky, v nichž vyrábí vozy vybavené těmi nejmodernějšími technologiemi. 4 200
prodejních a servisních míst ve více než 160 zemích zaručuje technickou podporu všude, kde jsou vozidla Iveco
používána.
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Iveco Bus

IvecoBus je značka autobusů, která patří do skupiny CNH Industrial N.V., celosvětového lídra v oblasti kapitálových
produktů, jehož akcie jsou obchodovány na newyorské burze Stock Exchange a na italské burze Borsa Italiana v Miláně.
Iveco Bus, významný hráč na poli veřejné dopravy a jeden z největších výrobců autobusů v Evropě, vyvíjí, vyrábí a
prodává širokou škálu vozidel, která splňují veškeré nároky veřejných a soukromých dopravců:
- školní, meziměstské a turistické autobusy (Crossway a Magelys)
- standardní i kloubové městské autobusy, včetně verzí BRT, přičemž Iveco Bus je bezkonkurenčním lídrem, pokud
jde o čisté technologie jako CNG a hybridní pohon (Urbanway a Crealis)
- minibusy pro všechny druhy osobní dopravy (Daily)
- různé podvozky pro výrobce karosérií.
Iveco Bus zaměstnává ve dvou výrobních závodech, ve francouzském Annonay a českém Vysokém Mýtě, přes 5 000
pracovníků. Oba závody získaly v roce 2013 bronzovou medaili World Class Manufacturing (WCM), což je mezinárodní
metodika pro řízení výrobních procesů v souladu s nejlepšími standardy po celém světě.
Rozsáhlá servisní síť Iveco Bus a Iveco zaručuje technickou podporu všude, kde jsou vozidla Iveco Bus používána.

Více informací o Iveco najdete zde: www.iveco.com
Více informací o CNH Industrial najdete zde: www.cnhindustrial.com

Kontakty pro média:
Klára Rylichová, manažerka marketingu Iveco pro ČR a SR
Telefon: 739 585 024
E-mail: klara.rylichova@external.cnhind.com
Informace o společnosti Iveco naleznete na: www.iveco.cz
Informace o společnosti CNH Industrial na: www.cnhindustrial.com
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