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King Long uvádí na trh novou generaci modelové řady Longwei

Nová generace King Long

Nové technologie

V květnu 2017 automobilka King Long na tiskové
konferenci ”Overlook the world and Master the
future” v Pekingu poprvé slavnostně představila
zcela novou řadu luxusních dálkových autobusů
Longwei II, které budeme věnovat pozornost
v tomto vydání našeho bulletinu.

První generace Longwei vznikla v roce 2007 a její
design, který se stal typickým pro celou sérii,
vyhrál cenu BAAV Autobus Roku 2007. Kumulativní prodej této série činí více než 15 000 vozů,
přičemž do zámoří jich bylo do dnes exportováno přes 3 750. Pro evropský trh bylo zvoleno
označení C, které u nové řady zůstává zachováno.

Nastupující vlajkovou lodí bude model King Long XMQ6127CY TopClass ve verzi 13 metrů s maximálním
uspořádáním sedadel 59 + 1 + 1 na dvou nápravách a zavazadlovým prostorem 12 m3. Výrobce zahajuje
prodeje v Evropě již v tomto roce prezentací na mezinárodním veletrhu Busworld v belgickém Kortrijku.
Model ponese označení C13 HD a tento vůz vám s potěšením představíme také na veletrhu Czechbus
2017 v levém křídle Průmyslového paláce v expozici King Long & IB Group Czech Republic.

Nová generace Longwei je vysoce modulární
strukturou vyvinutou na zcela nové platformě
používající velké množství inovativních technologií, které výrazně zlepšují její celkovou
spolehlivost. Při vývoji Longwei II se King
Long spojil s celou řadou celosvětově proslulých podniků a výzkumných institucí.
Například na vývoji nové karoserie se podílela Jilin University - jedna z nejprestižnějších
univerzit v Číně, specializovaná na automobilové inženýrství. Za účelem snížení
vnitřního hluku a snížení vibrací vozidel byly
provedeny rozsáhlé experimenty společností
Weichai Power, která se v roce 2015 stala historicky prvním čínským partnerem Ferrari v seriálu Formule 1.
Inženýři ZF či Bosch přispěli svými konstruktivními nápady ke zvýšení stability celého autobusu.

Kromě toho modely Longwei II splňují veškeré normy
Evropské unie, díky čemuž se řadí mezi nejkvalitnější
autobusy „made in China“.

Zároveň bylo vynaloženo velké úsilí na upgrade vozidla
z hlediska bezpečnostních norem, a to hned v jedenácti
oblastech. Konkrétně jsou nyní autobusy vybaveny 3H
vysoko-pevnostní zcela uzavřenou karoserií, přičemž
v prostoru pro cestující byla navíc pro zvýšení bezpečnosti přidána tzv. Q700 ocel. Díky tomu vozy řady Longwei
II splňují též nejnovější bezpečnostní požadavek EHK
R66.02 (test převrácení).

Možnost exkluzivní prohlídky u autorizovaného prodejce IB Group Czech Republic
Kolín od 28.10. do 16.11.2017 a na veletrhu Czechbus Praha od 21.11. do 23.11.2017.

Nový integrovaný systém ABS ECS pomáhá vozidlu dosáhnout té nejvyšší účinnosti při brzdění. Za zmínku
také stojí použití pokročilého anti-kolizního designu, jako například ochranné lišty s normami EU, aktivní
anti-kolizní systém, signalizační systém odchýlení z trasy, asistent sledování jízdních pruhů, kamera pro
couvání, či pasivní bezpečnostní zařízení. Všechny tyto prvky dohromady tvoří kompaktní ochranný systém pro cestující i řidiče.

Sérii Longwei doplňuje o metr kratší model C12 (XMQ6127BY), obě verze pak budou k dostání též v provedení HD s celkovou obsazeností od 55 do 59 + 1 + 1 sedadel a větším zavazadlovým prostorem.

Modernizace řady C
Rozsáhlou modernizací
ovšem prošla kompletní
série vozů s označením
C. Již nyní vám tedy
můžeme představit novou
tvář menších modelů C9
a C10, jejichž vývoj právě
prošel poslední fází testů
pro získání evropských
certifikací. I tyto modely
dostály po deseti letech
velkých změn především
v exteriéru, ale taktéž
v technologiích, například
v podobě nových adaptivních světlometů s denním
svícením,
automatického nastavování
zpětných zrcátek eliminující slepé úhly, či vyspělé
automatické převodovky
ZF. V interiéru došlo na upgrade sedadel španělského korporátu Compin – Fainsa na řadu K01, kompletní
proměnou prošel též vnitřní zavazadlový prostor nad sedadly včetně ovládacích panelů.
Po faceliftu se verze C9 i C10 změnily také v rozměrech. Délka
a šířka obou modelů narostla shodně o 20 mm, což se v případě
délky promítlo v zadním převisu karoserie, výška se naopak
snížila o 55 mm. Rozvor náprav a minimální světlá výška

Longwei II plně reprezentuje firemní kulturu King Long a ukazuje, že společnost je pevně odhodlána
neustále zlepšovat spolehlivost, bezpečnost, cestovní pohodlí a energetickou účinnost svých vozidel, která
zároveň úspěšně prochází řadou mezinárodních certifikátů a jsou tak celosvětově konkurenceschopná.

zůstaly zachovány. Zatímco u minulé
řady bylo možné vybrat ze dvou výkonnostních variant motoru Cummins, dnes
jsou obě verze dodávány s jednotnou
motorizací Cummins ISB6.7 E6C 320
o objemu 6,7 litru a výkonu 239 kW.

Modely C9 a C10 jsou stabilně nejprodávanějšími autobusy King Long v Evropě a běžně s nimi operují španělské,
italské, britské nebo chorvatské dopravní společnosti.

Nové modely King Long

KING LONG C12

KING LONG C9 / C10

Technická specifikace
MODEL
C9
C10
ROZMĚRY
Délka x šířka x výška (mm)
9015 × 2500 × 3380
9915 × 2500 × 3380
Rozvor náprav (mm)
4300
5100
Přední/zadní převis (mm)
1905 / 2810
1905 / 2910
Minimální světlá výška (mm)
150
150
Objem palivové nádrže (L)
200
280
KAPACITA
Max. počet sedadel
35 + 1+ 1
41 + 1 + 1
Sedadla
FAINSA K01 sklopná a polohovatelná do strany
MOTOR
Značka/typ
CUMMINS ISB6.7 E6C 320
Zdvihový objem (L)
6,7
Počet válců
6 (řadový)
Výkon (kW/ot.)
239/2300
Točivý moment (Nm/ot.)
1200/1100
BRZDY
Mechanismus
Kotoučové brzdy vpředu i vzadu
Brzdový systém
WABCO AEBS
Retardér
Telma FZ61-40
OSTATNÍ
Dveře (pneumatické)
Přední dveře + střední dveře/zadní dveře za zadní nápravou
Převodovka
ZF (man. 6-st. / aut.)
Řízení
ZF (hydraulické)
Pneumatiky
MICHELIN 275/70 R22.5
Klimatizace
Střešní systém King Long s kompresorem Bitzer
Topení
WEBASTO
DALŠÍ STANDARDNÍ VÝBAVA
Systém VDO CAN BUS, VDO digitální tachograf s funkcí zobrazení a tisku, systém ECAS, klimatizovaný vnitřní zavazadlový prostor, DVD systém, 1 x 15” LCD obrazovka, elektrické ovládání zrcátek, okna řidiče a sluneční clony, LDWS - systém sledování jízdních pruhů, dvojitá tónovaná
skla, couvací kamera + 3x kamera vnitřního prostoru, opěrky pro nohy, loketní opěrky, sklápěcí stolky

Technická specifikace
MODEL
C12
ROZMĚRY
Délka x šířka x výška (mm)
12200 × 2550 × 3690
Rozvor náprav (mm)
6000
Přední/zadní převis (mm)
2720 / 3480
Minimální světlá výška (mm)
200
Objem palivové nádrže (L)
445
KAPACITA
Max. počet sedadel
55 + 1+ 1
Sedadla
FAINSA GALA sklopná a polohovatelná do strany
Zavazadlový prostor
9,3 m3
MOTOR
Značka/typ
CUMMINS ISL9 E6C 400
Zdvihový objem (L)
8,9
Počet válců
6 (řadový)
Výkon (kW/ot.)
298/2400
Točivý moment (Nm/ot.)
1685/1400
BRZDY
Mechanismus
Kotoučové brzdy vpředu i vzadu
Brzdový systém
WABCO AEBS + ESC
Retardér
ZF Hydraulický intardér s převodovkou
OSTATNÍ
Dveře (pneumatické)
Hliníkové s dálkovým ovládáním (přední, střední / zadní)
Převodovka
ZF (AS-tronic / ECO-life aut. / 6-st. man.)
Řízení
ZF (hydraulické)
Pneumatiky
MICHELIN 295/80 R22.5
Klimatizace
Střešní systém King Long s kompresorem Bitzer
Topení
SPHEROS
DALŠÍ STANDARDNÍ VÝBAVA
Systém VDO CAN BUS, VDO digitální tachograf s funkcí zobrazení a tisku, systém ECAS, klimatizovaný vnitřní zavazadlový prostor, DVD systém, 2 x 15” LCD obrazovka, elektrické ovládání zrcátek, okna řidiče a sluneční clony, LDWS - systém sledování jízdních pruhů, dvojitá tónovaná
skla, couvací kamera + kamera vnitřního prostoru, parkovací senzor, opěrky pro nohy, loketní opěrky, sklápěcí stolky

KING LONG C13 / C13 HD

Technická specifikace
MODEL
C13
C13 HD
ROZMĚRY
Délka x šířka x výška (mm)
13000 × 2550 × 3690
13000 × 2550 × 3770
Rozvor náprav (mm)
6800
6900
Přední/zadní převis (mm)
2720 / 3480
2670 / 3430
Minimální světlá výška (mm)
200
200
Objem palivové nádrže (L)
445
380
KAPACITA
12m3
Zavazadlový prostor
11m3
Max. počet sedadel
59 + 1+ 1
59 + 1 + 1
Sedadla
FAINSA GALA sklopná a polohovatelná do strany
MOTOR
Značka/typ
CUMMINS ISL9 E6C 400
Zdvihový objem (L)
8,9
Počet válců
6 (řadový)
Výkon (kW/ot.)
298/2100
Točivý moment (Nm/ot.)
1695/1400
BRZDY
Mechanismus
Kotoučové brzdy vpředu i vzadu
Brzdový systém
WABCO AEBS + ESC
Retardér
ZF Hydraulický intardér s převodovkou
OSTATNÍ
Dveře (pneumatické)
Hliníkové s dálkovým ovládáním
Převodovka
ZF (AS-tronic / ECO-life aut. / 6-st. man.)
Řízení
ZF (hydraulické)
Pneumatiky
MICHELIN 295/80 R22.5
Klimatizace
Střešní systém King Long s kompresorem Bitzer
Topení
SPHEROS
DALŠÍ STANDARDNÍ VÝBAVA
Systém VDO CAN BUS, VDO digitální tachograf s funkcí zobrazení a tisku, systém ECAS, klimatizovaný vnitřní zavazadlový prostor, DVD systém, 2 x 15” LCD obrazovka, elektrické ovládání zrcátek, okna řidiče a sluneční clony, LDWS - systém sledování jízdních pruhů, dvojitá tónovaná
skla, couvací kamera + kamera vnitřního prostoru, parkovací senzor, opěrky pro nohy, loketní opěrky, sklápěcí stolky

KING LONG U10 / U11 / U12 / U13

Řada meziměstských autobusů s označením U sice zatím neprošla faceliftem, ale nutnou modernizaci
prodělala pohonná jednotka Cummins, která nyní stejně jako ostatní proevropské modely splňuje nejnovější normu EURO 6c. Vůz také dostal novou automatickou převodovku ZF a do série byla nově přidána
varianta o délce 10 metrů.
Technická specifikace
MODEL
U10
U11
U12
U13
ROZMĚRY
Délka x šířka x výška (mm)
10300×2550×3300
10700×2550×3300
12200×2550×3300
12950×2550×3330
Rozvor náprav (mm)
4950
5350
6000
6800
Přední/zadní převis (mm)
2150 / 3200
2700 / 3120
3120 / 3400
3120 / 3400
Minimální světlá výška (mm)
160
160
160
160
Objem palivové nádrže (L)
300
300
300
300
KAPACITA
Max. počet sedadel
39 + 1+ 1
45 + 1 + 1
55 + 1 + 1
59 + 1 + 1
Sedadla
FAINSA STEL
MOTOR
Značka/typ
CUMMINS ISL9 E6C 380
Zdvihový objem (L)
8,9
Výkon (kW/ot.)
283/1900
Točivý moment (Nm/ot.)
1695/1400
BRZDY
Mechanismus
Kotoučové brzdy vpředu i vzadu
Brzdový systém
WABCO EBS/ESC
OSTATNÍ
Dveře (pneumatické)
Přední dveře + střední dveře (jednokřídlé / dvoukřídlé)
Převodovka
ZF 6S-1701 Man. 6-st. / ZF 6AP1700B Automatic + retardér
Řízení
ZF 8098
Pneumatiky
MICHELIN 295/80 R22.5
Klimatizace
Střešní systém King Long s kompresorem
Topení
SPHEROS
DALŠÍ STANDARDNÍ VÝBAVA
Systém VDO CAN BUS, VDO digitální tachograf s funkcí zobrazení a tisku, systém ECAS, klimatizovaný vnitřní zavazadlový prostor, Xoceco
DVD, elektrické ovládání zrcátek, okna řidiče a sluneční clony, couvací kamera, parkovací senzory

KING LONG E12

Tento model městského autobusu je původně koncipován s hybridním pohonem dieselového a elektrického motoru. V Čechách tento systém ale není příliš populární, proto King Long letos nabízí zajímavou
variantu tohoto autobusu pouze s naftovou jednotkou Cummins a plně nízkopodlažním uspořádáním se
třemi dveřmi nebo pseudo-nízkopodlažním uspořádáním se dvěma dveřmi a zvýšenou zadní částí pro
cestující, podobně jako Crossway.
Technická specifikace
MODEL
E12
ROZMĚRY
Délka x šířka x výška (mm)
12180 × 2550 × 3400
Rozvor náprav (mm)
6000
Přední/zadní převis (mm)
2670/3310
Minimální světlá výška (mm)
140
Objem palivové nádrže (L)
250
KAPACITA
Max. počet sedadel
43 + 1
Sedadla
FAINSA PUNT 7.0
MOTOR
Značka/typ
CUMMINS ISB8.9 E6C 330B
|
ISB6.7 E6C 280H
Zdvihový objem (L)
8,9
|
6,7
BRZDY
Mechanismus
Kotoučové brzdy vpředu i vzadu
Brzdový systém
WABCO EBS/ESC
Retardér
Hydraulický intarder s převodovkou
OSTATNÍ
Dveře (pneumatické)
Přední dveře / střední dveře / zadní dveře (dle konfigurace)
Převodovka
ZF (man. 6-st. / aut.)
Řízení
ZF (hydraulické)
Pneumatiky
MICHELIN 275/70 R22.5
Klimatizace
Střešní systém King Long s kompresorem Bitzer
Topení
WEBASTO
DALŠÍ STANDARDNÍ VÝBAVA
Tachograf VDO, systém VDO CAN BUS, DVD přehrávač, zvonek pro oznámení zastávky Happich, manuálně obsluhovaná plošina pro invalidní
vozík, automatický hasící systém v motorovém prostoru, protiskluzový povrch podlahy, manuální otevíratelné střešní okno, couvací kamera
a kamera dveřního prostoru, madla z lehkých slitin, skleněná stěna za řidičem

Všechny autobusy King Long najdete na našich internetových stránkách

www.kinglong.eu

Servis King Long
Autorizovaný servis vozů King Long zajišťuje přímo naše společnost IB GROUP
Czech Republic s.r.o. a náš smluvní servisní partner společnost KAR group a.s., která patří k největším společnostem působícím v tomto segmentu na
českém trhu. KAR Group a.s. poskytuje komplexní služby v péči o vozový park pro zákazníky provozující autobusovou a nákladní kamionovou dopravu, čímž má náš
klient k dispozici hned 18 moderně vybavených servisů
ve většině českých a moravských krajů.
Společnost KAR group a.s. byla založena v roce 1998
a od roku 2003 je autorizovaným prodejcem autobusů
IVECO IRISBUS společnosti Iveco Czech Republic a.s..
V současné době tvoří tým servisní sítě koncernu KAR
Group více než 250 zaměstnanců, kteří každoročně poskytnou rychlou službu při péči o vozový park přibližně 2500
klientům. Mezi koncernové zákazníky patří nejenom významné dopravní společnosti (např. ARRIVA MORAVA a.s.,
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s., NICOTRANS a.s., C.S. CARGO a.s., ARRIVA PRAHA s.r.o.), ale i menší společnosti regionálního významu (Skanska a.s., Geis CZ s.r.o., ČEZ Korporátní služby
s.r.o., Česká pošta s.p., Ministerstvo obrany ČR, a další), kterým rychle a ochotně řeší problémy s jejich
vozidly, a to s dvojnásobnou záruční lhůtou, která je stanovena zákonem.
Po mnohaletých zkušenostech s opravami užitkových vozidel je kvalita servisních služeb v koncernu KAR
group a.s. zajištěna certifikací dle mezinárodní normy kvality ISO 9001 při minimalizaci negativních dopadů
na životní prostředí v souladu s mezinárodní normou ISO 14001.
Náhradní díly
Dostupnost zhruba 100 druhů základních náhradních dílů typu
zrcátka, čelní skla, světlomety, nárazníky, senzory, alternátor,
startér či díly spojky dodáváme ihned z našeho centrálního skladu v Kolíně. V případě komponent Cummins, Wabco, Telma,
ZF apod. jsou díly distribuovány z českých, případně evropských
skladů daného výrobce. Méně běžné díly a velké části King Long
(např. nápravy nebo části karoserie) jsou dopravovány přímo
z Číny, přičemž v urgentních případech výrobce garantuje odeslání zásilky do 3 pracovních dnů. Navíc v oblasti výrobních center King Long spolupracujeme dnes již
se čtyřmi subdodavateli, kteří jsou schopni odeslat letecky téměř jakýkoliv díl v řádu hodin. Pro případ
nestandardní situace máme k dispozici také největší centrální sklad EU ve Španělsku s on-line podporou 24 hodin denně. Samozřejmostí je dostupnost náhradních dílů po celou dobu životnosti vozidla.

Financování
Při prodeji nových autobusů King Long nabízíme financování autobusu
formou finančního leasingu u vybraných renomovaných leasingových
společností. Umožníme vám rychlé a jednoduché pořízení vybraného
autobusu s rozložením splátek na delší časové období.
Na vámi vybraný autobus vypracujeme nabídku financování přímo na
míru. Na počátku složíte pouze určenou akontaci a zbytek uhradíte
v postupných splátkách dle splátkového kalendáře.
Velkou výhodou pro vás je možnost získání nového autobusu King Long formou protiúčtu za
váš ojetý autobus jakékoli značky v kombinaci s finančním leasingem či úvěrem, které vám
zajistíme za nejlepších možných podmínek.
Veškerou potřebnou administrativu vyřešíme na místě, přímo v našem prodejním centru v Kolíně.

Příklad nabídky
finančního leasingu
Předmět financování
Autobus KING LONG C10

Měna:
Pořizovací cena:
Financování:
Akontace v %:
Akontace
Počet splátek:
Trvání sml. (měsíce):
Perioda splácení:
Splátka v %:
Splátka:

Druh pojištění
zákonné pojištění
pojištění proti škodám

Dodavatel
IB Group Czech Republic

Cena bez DPH
3 500 000,00 CZK

Rok výr./reg
2017

Stav
Nový

Kalkulace č. 1
CZK
3 500 000,00
fixní
30%
1 050 000,00
60
60
měsíční
1,2517%
43 810,-

Pojišťovna
Česká pojišťovna a.s.
Česká pojišťovna a.s.

Sazba
0,00%
1,20%

Poj. cena
0,00 CZK
3 500 000,00 CZK

Splátky neobsahují náklady na případné předfinancování.
Hodnoty jsou bez DPH, není-li uvedeno jinak.
1. splátka je splatná nejpozději do data převzetí.
Tato nabídka není závazná a má pouze ilustrativní charakter.
Na požádání vám rádi vyhotovíme nabídku financování na míru.

Roční pojistné
16 388,00 CZK
42 000,00 CZK

Spoluúčast
0% min.0 CZK
10% min.10000 CZK

Reference
Největší podíl z celkového prodeje na Evropském trhu si udržuje Itálie, kam
bylo dodáno a úspěšně provozováno již více než 700 vozů této čínské automobilky. Významnými „hráči“ jsou ale také Francie a Španělsko se 300
prodanými jednotkami a v těsném závěsu se nachází též Velká Británie,
Maďarsko či Malta, které mají od roku 2006 na svém kontě přes 150
prodaných vozidel (stav k 31.12.2016).

Czechbus 2017
Praha – Holešovice
7. ročník středoevropského veletrhu autobusů a hromadné dopravy

Premiéra modelové řady King Long Longwei II
IB Group Czech Republic na letošním ročníku Czechbus představí vlajkovou loď nové generace série Longwei model C13 HD v provedení 55+1+1
míst. Jedná se o autobus délky 13 metrů a tento vůz bude k vidění v levém
křídle Průmyslového paláce v expozici King Long.

21. - 23. 11. 2017
Výstaviště Praha - Holešovice
Otevírací doba: úterý - čtvrtek 9-17:00h
Czechbus je interaktivním, specializovaným B2B veletrhem se zaměřením na problematiku české a středoevropské evropské silniční hromadné dopravy. Cílem je mj.
zvýšit prodej nových autobusů v České republice a podpořit exportní politiku státu.
Nenechte si ujít letošní Czechbus, na který vás tímto srdečně zveme.
Více na www.czechbus.eu

Xiamen King Long
United Automotive Industry Co., Ltd.
Společnost King Long byla založena v roce
1988 a zabývá se navrhováním, výrobou
a prodejem městských, linkových i dálkových
autobusů, minivanů a vozidel speciálního
určení. Automobilka disponuje nezávislým výzkumným a vývojovým centrem (R&D), které
představuje státem certifikované centrum pro
technologický výzkum a vývoj, kde působí
více než 800 konstruktérů. Základnu výroby
tvoří tři výrobními závody: výrobní závod pro
střední a velké autobusy v Sia-menu, výrobní závod pro minivany v Sia-menu a výrobní
závod pro autobusy městské hromadné dopravy v Sao-singu. Společnost disponuje celkovou
výrobní kapacitou 50 000 vozidel, z toho 20 000
středních a velkých autobusů o velikosti 6 až
18 metrů a 30 000 minivanů do délky 6 metrů.
Modely King Long zahrnují autobusy dálkové
přepravy, meziměstské autobusy, městské autobusy, turistické autobusy, tranzitní autobusy
pro různé společnosti a instituce a jiná speciální vozidla, jako jsou například letištní autobusy,
sanitní vozy, mobilní stanice pro odběry krve,
policejní vozidla, školní autobusy, atd. Od roku
2000 pak společnost King Long rovněž vyvinu-

la vozidla poháněná CNG, hybridní autobusy,
čistě elektrické autobusy, či autobusy na jiný
alternativní pohon. V rámci své činnosti pak
společnost King Long od roku 1988 prodala
více než 400 000 vozů, což ji řadí na první místo mezi čínskými výrobci v oboru automotive.
Kromě dodávek pro více než 6 000 přepravních
společností i drobných podnikatelů v Číně
společnost King Long vyváží svou produkci do
více než 130 zemí a regionů celého světa, včetně Velké Británie, Francie, Španělska, Itálie,
Německa, Rakouska, Švédska a jiných zemí
Evropské unie.
V Číně se nyní naplno otevírá tzv. „New energy
market“, nebo-li trh s novou energií, což přivádí
automobilky k trendu komplexních řešení
neo-energetických vozidel, v Evropě známé
pod termínem komplexní řešení elektromobility.
Novou strategií King Long se tedy stávají tzv.
„New energy vozidla“, zahrnující také plně elektrické autobusy pro městskou hromadnou dopravu a speciální letištní autobusy (Airportbus),
se kterými v blízké budoucnosti předpokládá
nový průlom v exportu na zámořské trhy.

IB Group Czech Republic, s.r.o.
Naše společnost se již 23 let specializuje se na obchodní činnost spojenou s prodejem, financováním
a servisem autobusů. Našim současným i potenciálním klientům nabízíme bohaté zkušenosti v oboru, prvotřídní kvalitu a profesionalitu. Poskytujeme individuální přístup každému zákazníkovi a jsme
schopni pokrýt i náročné a nestandardní požadavky, přičemž naším hlavním cílem je nabídnout komplexní řešení, které povede k jeho maximální spokojenosti.
Na českém trhu naše společnost operuje od roku 1994, založena pod jménem Jiří Machalický – Management Rasterr. V roce 1996 jsme jako jediná firma v ČR prodávající ojeté autobusy začali vydávat
a distribuovat pravidelný bezplatný INZERTBUS BULLETIN, který dodnes dodáváme na několik tisíc
adres v Čechách a na Slovensku. Koncem roku 2003 jsme zaregistrovali nový název InzertBUS,
s.r.o., který dnes stále funguje jako člen skupiny IB Group Czech Republic, s.r.o. a pokračuje tak
v obchodu s ojetými autobusy. V roce 2010 jsme jako reakci na změny na finančních trzích začali
klientům poskytovat finanční služby, umožňující nákup ojetých autobusů na leasing. V roce 2011
jsme získali homologaci pro segment filtrů pevných částic značky Pirelli a začali nabízet doplňkové
služby čištění filtrů pevných částic pro autobusy, ale i osobní, nákladní a užitkové vozy.
Značku King Long oficiálně zastupujeme od roku 2016, kdy jsme také představili náš první distribuovaný autobus King Long v ČR na veletrhu CzechBus 2016 v Praze. Nárůst obchodních aktivit spojený
s rozšiřováním portfolia služeb inicioval transformaci původní společnosti InzertBUS na IB Group
Czech Republic sdružující naše dílčí obchodní činnosti jako jednotlivé členy skupiny.
Autobusy dnes prezentujeme ve vlastním prodejním centru v Kolíně, kde se nachází veškerá infrastruktura - kanceláře, jednací zázemí, servisní centrum, profesionální linka pro čištění filtrů pevných částic a parkovací plochy. Celý areál o celkové ploše 10 000 m2 je oplocený, pojištěný
a střežený kamerovým systémem.

www.ibgroup.eu

IB Group Czech Republic s.r.o. - distributor značky
Kontakt
E-mail: kinglong@kinglong.eu
Telefon: +420 734 723 523
Web: www.kinglong.eu

Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.

Poznámka: Skutečné provedení produktů se může mírně lišit od produktů vyobrazených v této brožuře.
Společnost Xiamen King Long si vyhrazuje právo na konečnou interpretaci.

