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 Příměstské a městské autobusy třídy A – pro sedící a stojící pasažéry 

 Zvýšený prostor pro cestující na 1900 mm 

 Vysoká možnost individualizace 

 Pozinkovaná karoserie se zárukou 10 let proti prorezavění 

 Nízké pořizovací i provozní náklady 

 Ekologický pohon na LPG s odpuštěnou silniční daní 

 Tichý chod motoru, který netrpí na krátké trasy 

 Robustní konstrukce eliminující případné závady 

 Bohatá základní výbava 

 Moderní a vzdušný prostor pro cestující 

 Ergonomické a pohodlné pracoviště řidiče 

 Komfortní, bezpečné a předvídatelné nastavení podvozku  
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 Moderní výrobní zařízení – viz článek na www.gazeurope.eu  

 Využívány díly předních evropských a světových výrobců 

 Montážní závody v Rusku, Turecku a Kazachstánu 

 Aktivní export autobusů na platformách NEXT a NN do více jak 40 zemí 

 Výrobní areál se rozkládá na více jak 600 hektarech 

 Výrobní zařízení dodáváno světovými špičkami ve strojírenství 

 Kladeny vysoké nároky na automatizaci a kvalitu výroby 

 Investice přes 17 miliard rublů 

 Třístupňový systém kvality 

 Poznatky z dlouhodobých rally přenášeny do sériové výroby – viz článek 

 Nejmodernější lakýrnický komplex v Rusku 

 Maximální rozměr nečistoty v lakovacích boxech je 1 mikron 

 Maximální tolerance při bodovém svařování 0,2 mm 

 Neustálý vývoj automobilů i výrobních technologií 

 

http://www.gazeurope.eu/
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 Vozidla na platformách GAZ GAZelle NEXT a GAZelle NN jsou kvalitní, 
moderní, funkční, technologicky vyspělá, spolehlivá a dostupná vozidla 

 Vozidla GAZ jsou osvědčenou variantou pro firemní flotily osvědčenou 
několika tituly Auto roku Ruské federace 

 Jednoduchá konstrukce se spolehlivými technickými řešeními zajišťují 
dlouhou životnost, bezporuchový provoz a skvělou využitelnost 

 Kvalita a spolehlivost vozů GAZ plně testují těžké podmínky ruského 
venkova i afrických pouští 

 Vozidla GAZ jsou osvědčenou a oblíbenou volbou příslušníků 
integrovaných záchranných systémů po celém světě 

 Platformy GAZ GAZelle NEXT a GAZelle NN nabízejí vysokou variabilitu 
díky které je možné příměstské a městské autobusy GAZelle upravit 
zákazníkovi přesně dle jeho potřeb 

 Počet pasažérů od 10 po 22 osob 

 Nízkopodlažní varianty autobusů GAZelle umožňují pohodlnou přepravu 
kočárků a tělesně postižených 
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 Platformy GAZ GAZelle NEXT a GAZelle NN nabízí víc než jen obyčejný 
autobus. Jejich moderní a univerzální řešení slouží jako základ pro 
modely šité na míru konkrétním potřebám koncového zákazníka. 

 Ideální řešení pro městské, kyvadlové, nebo například školní autobusy 

 Ideální prostředek pro menší sportovní týmy 

 Autobusy GAZ se vyznačují nekompromisní kvalitou a spolehlivostí 

 Všechny modely GAZ na základě platforem GAZelle NEXT a GAZelle NN 
mají pro EU 10-ti letou záruku proti prorezavění karoserie 

 Skvělé ceny náhradních dílů a jejich dobrá dostupnost udělají z GAZelle 
NEXT skvělou investici pro Vaše podnikání 

 Motory na LPG bez DPF filtrů jsou ideální pro regionální společnosti a 
dopravce 

 Vysoká světlá výška s uzávěrkou zadního diferenciálu zajišťují vysoukou 
průjezdnost i v na horším povrchu  
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GAZ GAZelle CITY 

 Kapacita autobusu až 22 pasažérů 

 Luxusní ergonomický prostor řidiče 

 Moderní vzdušný prostor pro cestující s velkými okny 

 Pozinkovaná karoserie se zárukou 10 let proti prorezavění 

 Nízké provozní náklady 

 Možnost přepravy kočárků a vozíčkářů – nízkopodlažní konstrukce 

 Pneumatické odpružení ve standardní výbavě 

 Nastavitelná výška podvozku 
 Robustní konstrukce eliminující případné závady 

http://www.gazeurope.eu/
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NEXT CITILINE 

 18 sedících + 1 stojící pasažér 

 Moderní vzdušný prostor pro cestující s velkými okny 

 Nízké pořizovací i provozní náklady 

 Ekologický pohon na LPG s odpuštěnou silniční daní 
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GAZelle NEXT BUS 

 Od 10 do 16 sedících a až 3 stojící pasažéři 

 Výběr ze dvou délkových variant 

 Zvýšený prostor pro cestující na 1900 mm 

 Vysoká možnost individualizace 

 Nízké pořizovací i provozní náklady 

 Ekologický pohon na LPG s odpuštěnou silniční daní 

 Tichý chod motoru, který netrpí na krátké trasy 

 Robustní konstrukce eliminující případné závady 

 Bohatá základní i příplatková výbava 

 Možnost vybavit autobus uzávěrkou zadního diferenciálu 
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 Ergonomický prostor řidiče 

 Dostatek prostorů pro drobnosti a potřebné doplňky na cestu 

 Možnost vybavit autobus airbagem řidiče a spolujezdce 

 Sloupek řízení nastavitelný ve dvou osách 

 Široce nastavitelné sedadlo řidiče 

 Dotyková multifukční audio-video stanice s handsfree, Bluetooth, USB, 
Micro SD a ovládáním na volantu 

 Zabudovaný Tetris 

 Palubní počítač 

 Možnost zrcadlení obrazovky mobilního telefonu na displej mutimediální 
stanice – platí pro Android a iOS 

 Kvalitní a odolné materiály 

 Výkopné závislé topení se dvěma výměníky a možností zabudování 
nezávislého topení 

 Možnost vysoce výkonné střešní klimatizační jednotky 

http://www.gazeurope.eu/
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LUXUSNÍ PRVKY VÝBAVY 

 Široké možnosti vnitřní konfigurace 

 Možnost přestavby například na pojízdnou kancelář, či obytný vůz 

 Možnost přestavby na autobus s libovolně velkým zavazadlovým 
prostorem 

 Doplňková výbava obsahuje sedadla s multimediálním systémem, WiFi, 
Samostatné ovládání klimatizace, nezávislé topení a plno další 
příplatkobé výbavy 

 Autobusy založené na platformách GAZelle NEXT a GAZelle NN jsou 
skvělou vlbou jako školní autobusy, letištní kyvadlovou dopravu, 
hotelnictví a plno dalších oborech 

 Zajistíme polep autobusu Vašimi logy 

 Možnost vybavit autobusy automatickými výklopnými schůdky a 
automatickými dveřmi 

 Každý autobus je upravován speciálně pro konkrétního zákazníka, tím 
můžeme docílit dokonalé využitelnosti 
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 Prostorný, široký a vysoký (190 cm) prostor pro cestující 

 Velká okna poskytující skvělou viditelnost ideální pro turistické autobusy 

 Skvělý poloměr otáčení dává autobusům na platformách GAZelle NEXT a 
GAZelle NN skvělou manévrovatelnost i v těch nejstísněnějších 
městských uličkách 

 Prostorný, široký a vysoký (190 cm) prostor pro cestující 

 Velká okna poskytující skvělou viditelnost ideální pro turistické autobusy 

 Výkoné topení a speciální termo skla zajišťují příjemnou teplotu uvnitř 
autobusu i za velmi nepříznivých povětrnostních podmínkek 

 Pohodlná sedadla pro cestující i řidiče 
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ŠKOLNÍ AUTOBUSY - GAZ 

 Dnešní školství není jen o sezení ve třídě, moderní výuka využívá 
mnohem více praktických ukázek, ke kterým se žáci musí dopravit 

 Školní autobusy na platformách GAZelle NEXT a GAZelle NN jsou 
ideálním základem pro školní autobus. Speciální interiér vyvinutý 
speciálně pro účely školního autobusu zaručuje vysokou bezpečnost pro 
děti již od 6-ti let 

 Moderní ekologické a ekonomické motory GAZ na LPG jsou ideální pro 
krátké cesty při svozu dětí do školy i pro delší trasy na exkurze, nebo 
vyhlídkové trasy 

 Zářivě žkutá speciální barva zvyšuje bezpečnost díky dobré viditelnosti za 
každého počasí 

 Školní autobusy GAZ slouží svému účelu naprosto dokonale, jelikož od 
začátku byly navrženy a vyvýjeny s plným pochopením problematiky 
přepravy dětských pasažérů  
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