Cel mai tare autocar din Liga 1 a ajuns în Bănie. Adrian Mititelu a
plătit peste 500.000 de euro pentru Oltenia Force One!
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Adrian Mititelu nu s-a uitat niciodată la bani atunci când a fost vorba de imaginea lui FC
Universitatea Craiova.

Adrian Mititelu a rămas același om meticulos în tot ceea ce face și i-a plăcut mereu ca imaginea
Științei să fie în prim plan. Pe lângă cel mai frumos echipament din România, Mititelu senior a
dorit mereu să aibă și cel mai tare autocar din țară. Dar, să nu uităm, Adrian Mititelu a fost la un
pas în urmă cu 10 ani să facă din generația lui Florin Costea cea mai bună echipă din România.
Însă, Universitatea Craiova a fost dezafiliată. Ce a urmat? Ioan Niculae, Cristi Borcea și Gigi
Becali s-au înfruptat din munca celor de la Știința și au câștigat o grămadă de trofee cu jucătorii
Universității în lot. Însă, totul a trecut, iar patronul Universității a luat-o de la zero și a ajuns după
10 ani de chin din nou în Liga 1.
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Și cum Mititelu vrea să puncteze din nou la imagine, Știința este iar pe primul loc la acest capitol
în Liga 1. Adrian Mititelu jr a avut grijă ca în această perioadă alb-albaștrilor să nu le lipsească
nimic și s-a îngrijit de viitorul și binele echipei din Bănie. Fiul lui Adrian Mititelu a venit împreună
cu Adi Mutu și cu directorul de marketing al Stiinței, Lucian Mitu, la București, acolo unde la
sediul Mercedes Benz Trucks & Buses România a fost prezentat noul autocar al Științei, în
valoare de peste 500 de mii de euro, numit Oltenia Force One.
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Este vorba despre vârful de gamă al Daimler Buses, autocarul Setra 517 HDH. Personalizat întro configurație exclusivistă, autocarul îndeplinește cele mai înalte standarde de siguranță și
confort, transportând pasagerii în condiții excelente, pe distanțe lungi. Noul autocar este
prevăzut cu un motor Mercedes-Benz OM 471, 375 kW / 510 CP și vine cu transmisie manuală,
automatizată, și cu o cutie de viteze în 8 trepte, marca Mercedes-Benz GO 250 (Power Shift).
Din punct de vedere al spațiului, autocarul poate acomoda 39 de persoane.
Cu un design dinamic, atemporal și o abordare modernă, acest autocar asigură o experiență de
călătorie exclusivistă chiar și celor mai pretențioși pasageri. Deplasarea poate fi transformată fie
în perioade productive în zona special amenajată în spatele autocarului, unde există șase
scaune dispuse în formă de U și masa de discutie, fie în momente de odihnă si relaxare.
Elementele de confort precum scaunele premium, cu inserții din piele, spatar rabatabil și tetieră
reglabilă, prevăzute cu suport picioare în continuarea sezutului sunt brodate manual cu logo-ul
echipei pe materialul din piele. Fiecare scaun este prevăzut cu lămpi pentru citit, boxe și diferite
prize pentru încărcarea telefoanelor mobile și a laptopurilor. În plus, autocarul dispune de o miniEdiție Specială - Cotidianul online al Olteniei
Phoca PDF

Cel mai tare autocar din Liga 1 a ajuns în Bănie. Adrian Mititelu a
plătit peste 500.000 de euro pentru Oltenia Force One!
Categorie: Știri FCU Publicat: Sâmbătă, 19 Iunie 2021 02:50 Scris de Dan Bratu Accesări:
12343
bucătărie, ce încorporează un filtru de cafea, plită, chiuvetă și sertare.
Zilele însorite, precum și nopțile instelate pot fi admirate prin plafonul panoramic, integral din
stică, ce accentuează senzația de libertate și oferă priveliști impresionante.
„Ne face o deosebită plăcere să fim aici astăzi, la recepția noului autocar al echipei
noastre pe care l-am așteptat cu nerăbdare. Această achiziție strategică este încă o
dovadă că alegem performanța și calitatea și exprimă responsabilitatea pe care ne-o
asumăm de a ne ridica la nivelul cluburilor internaționale. Pentru jucătorii și staff-ul
nostru, cei care vor utiliza acest autocar, sperăm că achiziția va aduce un grad mai mare
de motivare, care să ne aducă mai aproape de obiectivul nostru – să ne situăm pe o
poziție cât mai bună în clasamentul din Liga 1.
Pe această cale, aș vrea să mulțumesc echipei Mercedes-Benz Trucks & Buses Romania
care ne-a îndrumat să alegem o soluție de top, un autocar cu un nivel de siguranță foarte
ridicat și care asigură cele mai înalte cerințe în materie de confort. Suntem mândri de
această achiziție și suntem siguri ca ne va conduce spre multe victorii”, a declarat Adrian
Mititelu jr..
„Ne bucurăm că FC U Craiova 1948 ne acordă încredere și alege autocarul Setra pentru
transportul echipei. Pentru noi, siguranța și confortul pasagerilor reprezintă o prioritate,
aspect evident de dotările și posibilitățile noului Setra. Le dorim jucătorilor și staff-ului
echipei FC U Craiova călătorii plăcute spre cât mai multe victorii”, transmite Valeriu
Zaharia, CEO Mercedes-Benz Trucks & Buses România.
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