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BRATISLAVSKÉ MESTSKÉ DNI: ARRIVA PREDSTAVÍ CESTUJÚCIM NOVÝ 14,5-METROVÝ 

AUTOBUS 

 

Bratislava, 22. apríla 2022 – Pri príležitosti Bratislavských mestských dní spoločnosť ARRIVA Mobility Solutions 

predstaví už túto sobotu na Šafárikovom námestí v Bratislave cestujúcej verejnosti najnovší prírastok svojho 

vozidlového parku – 14,5 m dlhý autobus IVECO Crossway LE.  

Moderný trojnápravový nizkopodlažný autobus bude hlavnou atrakciou na spoločnom stanovišti regionálneho 

dopravcu ARRIVA Mobility Solutions a Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), ktorá je organizátorom integrovaného 

dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK). V rámci interaktívnej prehliadky si budú môcť detskí návštevníci 

dokonca posedieť aj za volantom autobusu. 

„Ide o výnimočný autobus, ktorý je najväčší vo svojej triede. Vďaka svojej mimoriadnej dĺžke ponúka až 58 pohodlných 

miest na sedenie a v prípade potreby počas špičky aj ďalších 46 miest na státie. Pre cestujúcich v Bratislavskom 

samosprávnom kraji sme objednali spolu 10 takýchto autobusov, ktoré budú slúžiť našim cestujúcim na linke 10209 

Bratislava – Lozorno – Jablonové – Pernek – Kuchyňa – Rohožník,“ uviedol Peter Sádovský, generálny riaditeľ ARRIVA 

Mobility Solutions. 

Okrem prehliadky najnovšieho regionálneho autobusu sa návštevníci stanovišťa venovaného regionálnej doprave na 

Šafárikovom námestí budú môcť od pracovníkov BID dozvedieť o výhodách Integrovaného dopravného systému v 

Bratislavskom kraji, medzi ktoré patrí najmä možnosť cestovať na jeden lístok tromi zaintegrovanými dopravcami (DPB, 

ARRIVA Mobility Solutions a ZSSK). Spoločnosť ARRIVA Mobility Solutions záujemcom predstaví svoju víziu rozvoja 

prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji, ale aj výhody zaujímavej a spoločensky dôležitej práce vodiča 

autobusu. 
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ARRIVA na Slovensku a vo svete 
 
Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej 

republike. Pôsobí v Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, 

zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2017 prevádzkuje spoločnosť službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. 

ARRIVA zamestnáva na Slovensku viac ako 2 700 zamestnancov a prevádzkuje viac ako 1 500 autobusov. Tvorí ju šesť dopravných 

spoločností, servisná spoločnosť a centrála.  

 

ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, zamestnáva vyše 46 000 ľudí a ročne prepravuje 2,1 

miliardy cestujúcich v 14 európskych krajinách. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB), jednej z vedúcich spoločností v oblasti osobnej a 

logistickej dopravy na svete a je zodpovedná za regionálne služby v oblasti osobnej dopravy DB mimo Nemecka. Prevádzkuje 

autobusovú, železničnú a lodnú dopravu. 
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