
 

 
 
 
 

 

Karsan yra vienintelis konkurso 
nugalėtojas ir pristatys 18m ilgio 

autobusus į Rumuniją! 
 

 

Bendrovė, kuri eksportuoja savo transporto priemones į visus 
pasaulio  kampelius,  Karsan laimėjo Sibiu savivaldybėje, 
Rumunijoje surengtą konkursą 18m ilgio autobusų pristatymui. 

Konkurso metu buvo pasirašyta sutartis dėl 17 Menarinibus 
Citymood  autobusų.  Į ceremoniją Rumunijoje atvyko ir 
generalinio direktoriaus pavaduotojas komerciniams reikalams 
Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan eksporto vadybininkas Emre 
Hür, Karsan pramonės prekybos vadybininkas Hakan Öztaş, 
generalinis Tursib koordinatorius Dan Caprariu ir atstovai iš 
Sibiu savivaldybės. 

 

 

Karsan tęsia Menarinibus prekės ženklo autobusų eksportą, kurie 
pagaminti Bursoje pagal Industria Italiana Autobus (IIA), kurios 5% 
akcijų priklauso Karsan, licenciją. Neseniai Karsan tapo prekės ženklu, 
kuris tapo absoliutus nugalėtojas Sibiu savivaldybės organizuojamame 
konkurse 18m ilgio autobusų pristatymui. Konkurso metu buvo pasirašyta 
sutartis dėl 17 Menarinibus Citymood autobusų. Į ceremoniją Rumunijoje 
atvyko ir generalinio direktoriaus pavaduotojas komerciniams reikalams 
Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan eksporto vadybininkas Emre Hür, 
Karsan pramonės prekybos vadybininkas Hakan Öztaş, generalinis 
Tursib koordinatorius Dan Caprariu ir atstovai iš Sibiu savivaldybės. 

 

 

Skelbdamas, kad, kaip ir nurodyta sutartyje, 17 Menarinibus Citymood 
modelio autobusų bus pristatyti į Sibiu savivaldybę iki spalio, generalinio 
direktoriaus pavaduotojas komerciniams reikalams Muzaffer Arpacıoğlu 
teigė: „Mūsų partnerio IIA vardu, Menarinibus prekės ženklo bei Karsan 
originalių transporto priemonių eksportas juda  į priekį  visu greičiu. 
Menarinibus Citymood 18 metrų ilgio autobusas, kuris bus pristatytas į 
Sibiu savivaldybę, yra taip pat laukiamas ir Turkijoje dėl savo akį 
traukiančios išvaizdos, nepriekaištingo dizaino, technologinių savybių bei 
daug vietų keleiviams. 



 

 

 

 
 
 
 
 

Apie „Karsan“ trumpai: 
 
Įkurta 1966 metais,  Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. veikė kaip „Koc“ grupės dalis nuo 1979 iki 1998. İnan 
Kıraç, nusipirkęs didžiąją dalį akcijų 1998 metais, įgyvendino kompanijos idėją „Kıraça Holding“ kompanijoje. Turėdama 
viziją gaminti platų transporto priemonių asortimentą  nuo keleivinių automobilių iki autobusų, mikroautobusų ir sunkiųjų 
sunkvežimių, „Karsan“, šiandien Bursoje esančioje modernioje gamykloje, gamina „H350“ modelio furgonus, 
licencijuotus pagal „Hyundai Motor Company“, mikroautobusus, važiuokles sunkvežimiams, „Bozankaya“ prekės ženklo 
elektrinius autobusus bei „Menarinibus“ prekės ženklo autobusus kartu su nuosavo prekės ženklo „Karsan JEST“, 
„Karsan ATAK“ ir „Karsan Star“ transporto priemones. Kompanija taip pat yra atsakinga už vietinę ir tarptautinę 
rinkodarą, pardavimus bei paslaugas po pardavimų „Karsan“ prekės ženklo transporto priemonėms ir gaminiams. 

 


