PERSBERICHT
VDL Bus & Coach levert 25 Citea’s aan Transdev
Sverige
In juni 2016 heeft VDL Bus & Coach 23 VDL Citea’s LLE geleverd aan Transdev Sverige. Dit
was de allereerste levering van VDL Citea’s LLE in 3-deursuitvoering in Zweden sinds de
introductie tijdens Busworld 2015. In augustus worden de laatste 2 van de totale order van
25 Citea’s LLE in 3-deursuitvoering geleverd. Alle Citea’s worden ingezet in de stad Umeå,
de grootste stad van Noord-Zweden. Umeå is één van de snelst groeiende steden in Europa
en was zelfs de culturele hoofdstad van Europa in 2014. De stad staat ook wel bekend als de
'berkenstad', vanwege de vele lanen met berkenbomen. Door de exterieur bestickering van
berkenbladeren passen de VDL-bussen perfect in het straatbeeld van deze bruisende stad.
VDL Citea LLE 3-deursuitvoering
De 25 VDL Citea’s Light Low Entry zijn optimaal afgestemd op de behoefte van Transdev Sverige.
Deze Citea’s LLE-120 zijn uitgerust met een 1-2-1 deurconfiguratie, een 38+1 stoelopstelling, 44
staanplaatsen en 1 rolstoelplaats. Bovendien zijn de bussen voorzien van een ‘Nordic Pack’ met
onder andere extra isolatie en verwarming vanwege het koude klimaat in Zweden. De
lagevloerconstructie bij de in- en uitstapdeuren zorgt voor een uitstekende toegankelijkheid voor
rolstoelgebruikers en passagiers met kinderwagens. Met de 3-deursuitvoering wordt een nog
breder inzetgebied gerealiseerd. De Citea Light Low Entry is een echte lichtgewicht kampioen. Het
bijzonder lage ledige gewicht, heeft als een van de belangrijkste voordelen een aanzienlijk lager
brandstofverbruik dan conventionele bussen. Wat niet alleen resulteert in een sterk verminderde
uitstoot van schadelijke stoffen maar ook in lagere operationele kosten. Tel daarbij de lange
levensduur van de Citea op en het resultaat is een maximale ‘Profit of Ownership’.
Transdev Sverige AB
Transdev Sverige verzorgt personenvervoer in opdracht van regionale openbaarvervoer
autoriteiten in Zweden en heeft haar eigen commerciële trein- en busdiensten. Transdev is één
van de grootste personenvervoersbedrijven in Zweden. Veiligheid, betrouwbaarheid en
klantenservice zijn de belangrijkste prioriteiten van Transdev en er zijn ongeveer 3.700 mensen
werkzaam in het hele land om ervoor te zorgen dat aan deze normen wordt voldaan.
Transdev Sverige is onderdeel van Transdev Group, een wereldleider op het gebied van mobiliteit.
Transdev Group heeft 83.000 medewerkers in 19 landen, 43.000 voertuigen en 22 tram
netwerken. In 2015 behaalde Transdev een omzet van 6,6 miljard euro.

VDL Bus & Coach
De kernactiviteiten van VDL Bus & Coach bestaan uit de ontwikkeling, productie, verkoop en after
sales service van een breed pakket bussen, touringcars en chassis modules, de om- of uitbouw
van mini- en midibussen en de in- en verkoop van gebruikte bussen. VDL Bus & Coach bestaat uit

meerdere werkmaatschappijen die gezamenlijk actief zijn op de wereldmarkt. De productie vindt
plaats in Nederland en België. Hoog in het vaandel van VDL Bus & Coach staan kwaliteit,
veiligheid, duurzaamheid, het milieu, een laag brandstofverbruik, comfort en lage
onderhoudskosten. De verkoop van de VDL Bus & Coach producten vindt plaats door middel van
een wereldwijd netwerk van eigen vestigingen, importeurs en agenten in meer dan 30 landen.
Daardoor kunnen vervoersoplossingen op maat worden aangeboden. Voor after sales service en
onderhoud kan de klant rekenen op een vlekkeloos en snel ingrijpen door medewerkers van één
van de vele servicepunten. Een zeer omvangrijk distributienetwerk zorgt ervoor dat
reserveonderdelen en bus gerelateerde artikelen zo snel mogelijk op de plaats van bestemming
geleverd worden. VDL Bus & Coach is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste
busproducenten in Europa.
VDL Groep
VDL Bus & Coach is onderdeel van VDL Groep. VDL Groep, met het hoofdkantoor in Eindhoven,
is een internationale industriële onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie en
verkoop van halffabricaten, bussen en overige eindproducten en de assemblage van
personenauto’s. Sinds de oprichting in 1953 is dit familiebedrijf uitgegroeid tot een onderneming
met 87 werkmaatschappijen, verspreid over 19 landen, met meer dan 10.500 medewerkers en een
omzet van 2,7 miljard euro. De kracht van VDL Groep zit in de onderlinge samenwerking tussen de
bedrijven.
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