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Pressinformation 

Order på 260 bussar för Volvo i Indien 
 
Volvo Bussar har fått order på 260 bussar i Indien. Bland annat har staden 
Bangalore köpt ytterligare 140 Volvo 8400 stadsbussar. 

 
Kunden i Bangalore, BMTC, kör redan drygt 300 Volvobussar i staden och dessa 
bussar har rejält förändrat bilden av hur det kan vara att resa med stadsbuss i Indien. 
Bussarna har till exempel luftkonditionering och lågt golv som gör det att det går 
snabbt och lätt att stiga på och av bussen. 

”Undersökningar visar att över 60 procent av passagerarna i dessa bussar tidigare åkte i 
egna bilar och motorcyklar”, säger Akash Passey, VD för Volvo Bussar i Indien. ”För 
många indiska städer är målet just att få fler att åka kollektivt och då krävs nya, 
moderna bussar.” 

I Bangalore används Volvobussarna nu också för trafiken till och från flygplatsen. 

”För varje ny Volvobuss som sätts i trafik ökar exponeringen av bussarna. Det är allt 
fler invånare som därmed ser bussen som ett bättre alternativ än att åka i sina egna 
fordon,” säger Akash Passey. 

Volvo Bussar har också fått order på 120 långdistansbussar Volvo 9400 till delstaten 
Karnataka där Bangalore är huvudort och till delstaten Maharasthra där Mumbai är 
huvudort. Ordern kommer från kunder som redan kör Volvobussar och som har goda 
erfarenheter av dem. 

”Våra kunder har sett att passagerarna föredrar dessa bussar, är beredda att betala extra 
för att resa med dem och att bussarna därmed genererar en mycket god produktivitet”, 
säger Akash Passey. 

Bussarna kommer att byggas i Volvo Bussars fabrik i Indien och leveranserna sker 
under 2009. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef, +46 
31 322 52 00, per-martin.johansson@volvo.com

 

 Ladda ner bild här

 

För videomaterial av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till 
http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det 
på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier. 
 

Volvo Bussar är en av världens största tillverkare av tunga bussar. Sortimentet omfattar kompletta fordon, chassi, 
karosser, transportlösningar för städer, leasing, finansiering samt service och underhållskontrakt. Volvo Bussar 
ingår i Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem 
för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. 
Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. 
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