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 Volvo Bussar AB 

Pressinformation 

Indiens största resebyrå beställer 100 bussar av 
Volvo 
Volvo Bussar har fått sin största order hittills i Indien. Landets största resebyrå, 
Raj Travels, har beställt 100 långdistansbussar. 

Ordern gäller 100 Volvo B7R, lyxiga långdistans- och turistbussar med 
luftkonditionering. Raj Travel skall i första hand använda dem för linjetrafik mellan 
större städer i landet, men företaget kommer också att använda bussarna för olika 
erbjudanden riktade till utländska turister som besöker Indien. 

Volvo Bussar har redan levererat 22 av bussarna till företaget. Dessa går i trafik från 
Raj Travels hemstad Mumbai till olika destinationer i västra Indien. Ytterligare 25 
bussar skall levereras i januari och övriga de följande månaderna. 

”Volvo Bussar har varit i centrum för många av de förändringar vi ser i bussbranschen 
i Indien idag”, säger Akash Passey, vice vd för Volvo Bussar i södra Asien. ”Volvo har 
bland annat bidragit till att marknaden för lyxiga bussar med luftkonditionering ökat, 
till att ett antal bussoperatörer lyckats bygga starka varumärken och till att förändra de 
krav och förväntningar som indiska passagerare idag har på bussresor.” 

Med sina nya Volvobussar kommer Raj Travel att erbjuda sina passagerare en service i 
premiumklassen. Passagerarna kommer till exempel att få hörlurar och filtar ombord 
utan extra kostnad. De kommer också att kunna boka sina biljetter via Internet och få 
egna lounger på busstationerna. 

”Att resa med våra Volvobussar skall inte bara bli en lyxbussresa i raden”, säger Lalit 
Sheth, vd i Raj Travels & Tours Limited. ”Utöver komforten som bussarna i sig 
erbjuder kommer vi även att satsa på  punktlighet, tillförlitlighet och 
kundtillfredsställelse.” 

Volvos bussar i Indien trafikerar idag i stort sett alla de viktiga städerna i landet. Bland 
kunder finns såväl privata som offentligt ägda företag. Chassiet Volvo B7R tillverkas i 
Volvos fabrik i Hoskote, nära Bangalore. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta Akash Passey, +91 98451 71949 eller 
Per-Martin Johansson, presschef, +31 322 52 00                                                                 
per-martin.johansson@volvo.com 
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