
 

 
 
 
 

 

Karsan transportas Rumunijoje! 
 

 

Karsan laimi konkursą ir į Rumuniją 
pristatys 105 autobusus! 

 

 
Novatoriškais sprendimais šio meto mobilumo problemoms 
spręsti pasižyminti Karsan laimėjo konkursą Brašovo 

savivaldybėje, Rumunijoje ir pristatys 105 naujus dyzelinius 
autobusus. Pagal šią sutartį Karsan pristatys 105 10, 12 ir 18 
metrų ilgio autobusus į Brašovo savivaldybę. Tokiu būdu 
savivaldybė įvykdys pirkimų už 129 milijonus Turkijos lirų. 
Sutartis numato, kad kartu su 3 metų kontraktu transporto 
priemonių techninei priežiūrai vykdyti, Karsan pristatys 105 
autobusus per 2018 ir 2019 metus. 

 

 

Šiuolaikinių viešojo transporto ir komercinių transporto priemonių 
gamintojas, tenkinantis mūsų amžiaus mobilumo poreikius savo dvejose 
gamyklose Bursoje, Karsan ir toliau stiprina savo poziciją regione 
laimėdamas konkursą autobusų pristatymui į Rumuniją. Po viešųjų pirkimų 
sutarčių su Brailos ir Sibiu savivaldybėmis Rumunijoje pasirašymo, 
naujausia Karsan sėkmė yra laimėtas konkursas 105 dyzelinių autobusų 
pristatymui į Brašovo savivaldybę. Pagal šią sutartį Karsan pristatys 105 
10, 12 ir 18 metrų ilgio autobusus į Brašovo savivaldybę, tokiu būdu ne 
tik įvykdydama sutartį už 129 milijonus Turkijos lirų, bet ir pasiekdama 
didžiausią vieno kontrakto metu parduotų Menarinibus Citymood skaičių. 

 

 

Išreikšdamas Rumunijos rinkos svarbą, generalinio direktoriaus 
pavaduotojas Karsan komerciniams reikalams Muzaffer Arpacıoğlu 
kalbėjo: „Mūsų transporto priemonės, pristatytos pagal ankstesnes 
sutartis per nustatytą laikotarpį, lekiančios Rumunijos gatvėmis yra svarbi 

nuoroda į mūsų bendrovę. Karsan prekės ženklo autobusai gali būti 
pastebėti visoje Rumunijoje. Mes turime daugiau nei 50 Jest ir Atak 
modelių Brailoje ir Sibiu. 



 

 
 
 
 

 

Laimėję pilną kontraktą Brašovo savivaldybės organizuojamame 
konkurse 105 dyzelinių autobusų pristatymui Karsan pristatys 10 12 ir 18 
metrų ilgio autobusus iškart po pristatymo į Sibiu savivaldybę. 
Sutartyje numatyta, kad kartu su 3 metų kontraktu transporto 
priemonių techninei priežiūrai vykdyti, pristatymas bus įvykdytas per 
2018 ir 2019 metus. Mes ir toliau visu greičiu plečiamės Europoje.“ 

 
 
 
 

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. 

 


