Praha, 13 December 2013

Prague Castle Guard took a new Iveco Bus Crossway

Friday 13 December 2013 took the commander of the Prague Castle Guard Colonel Ing. Radim
Studený at the headquarters in the Loretánská street new bus Bus Iveco Crossway 10.6 m.
The new coach was delivered To Prague Castle Guard by authorized dealer Iveco Bus
company Tezas Service a.s., as based on winning the tender of the Ministry of Defence of the
Czech Republic.
New bus Iveco Bus Crossway 10.6 m is equipped with Iveco Cursor 8 EEV engine and in addition to
equipment such as air conditioning, folding seats, etc., which is now the norm, has several
specialties, respecting the essential needs of the members of the Prague Castle Guard. Skibox at the
rear of the bus is treated as a wardrobe of uniforms, weapons containers in the luggage
compartment, conservator of batteries and other arrangements for the transport of a particular
material of Prague Castle Guard allow for a much wider range of applications in the performance of
tasks deriving from the Act No. 219/1999 Sb. about the Armed Forces of the Czech Republic.
"Bus Iveco Bus Crossway will be used mainly to transport troops in urban to training
operations and the transfer of the Prague Castle Guard to the Presidential Summer Residence
in Lány " said Col. Ing . Radim Studený, commander of the Prague Castle Guard and adds:
"From the new bus we expect the economics of operation and reliability. This is a prerequisite
for good performance of the tasks of the Prague Castle Guard." It is also important to reduce
dependence of Prague Castle Guard on civilian contractors of transport services and thereby
increasing the ability to guarantee the transport tasks by own resources. Thanks to special
modifications will be transport of the Prague Castle Guard troops provided by only one
vehicle, which greatly reduces the cost of transport from the status quo.
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Iveco Bus v České republice
Největším výrobním závodem pro Iveco Bus je výrobní závod ve Vysokém Mýtě. Společnost
Iveco Czech Republic, a. s. navazuje na dnes již 85letou tradici výroby autobusů v tomto
městě a na 118letou historii firmy založené Josefem Sodomkou. Firma, známá od roku 1948
pod jménem Karosa, se již v druhé polovině čtyřicátých let minulého století orientovala
převážně na výrobu autobusů a je spojena s řadou úspěšných a dnes legendárních vozidel.
Jedná se o řadu 706 RTO, ale i o další řady ŠM, ŠL, ŠD, 700 a 900. Na tyto úspěšné typy
vozidel navázala vozidla řady Crossway – nejúspěšnější meziměstský autobus současnosti.
Výrobní závod doposud vyrobil více než 15 000 vozidel Crosway. Dnes společnost, známá od
roku 2007 jako Iveco Czech Republic, a. s., exportuje více jak 90 % své produkce do zhruba
30 zemí světa. Firma je významným zaměstnavatelem v regionu - v České republice generuje
zhruba 3 000 pracovních míst přímo, a navíc vytváří další pracovní místa u svých tuzemských
dodavatelů. V roce 2012 společnost Iveco Czech Republic, a. s. vyrobila 2 773 vozidel. Patří
mezi TOP 100 plátců daně z příjmu v České republice a tržby v roce 2012 dosáhly 11,094
mld. Kč.

Iveco
Iveco je značkou CNH Industrial N.V., celosvětového leadra v oblasti výrobních prostředků a
průmyslových strojů kótovaných na New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) a na italské
burze Mercato Telematico Azionario (MI: CNHI). Iveco vyvíjí, konstruuje, vyrábí a prodává
široký sortiment lehkých, středně těžkých a těžkých nákladních a užitkových vozidel, terénních
nákladních automobilů, městských i meziměstských autobusů, dálkových autokarů, jakož i
speciálních vozidel určených k požárním aplikacím, nasazení v terénu a k obranným účelům.
Iveco zaměstnává po celém světě téměř 26 000 lidí, řídí výrobní závody v 11 zemích Evropy,
Asie, Afriky, Oceánie a Latinské Ameriky, kde své automobily vyrábí s aplikací
nejmodernějších špičkových technologií. Technickou podporu na kterémkoli místě světa, kde
jsou vozy Iveco v provozu, garantuje přibližně 5 000 servisních středisek ve více než 160
zemích.
Další informace o firmě Iveco: www.iveco.com
Další informace o skupině CNH Industrial: www.cnhindustrial.com
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