
 

 

 

 

 

Aukcja IVECO bije rekord solidarności dla UNICEF: wpływy ze sprzedaży autokaru Magelys z 

motywem All Blacks oraz pojazdu Stralis XP Emotional Truck przekroczyły 230 000 Euro 

 

 28.11.2016 w Paryżu, po ostatnim europejskim meczu All Blacks, przekazano kluczyki do 

pojazdów noszących barwy nowozelandzkiego zespołu, sprzedanych na aukcji Charity Stars 

w celu zebrania funduszy dla Unicef 

 Patrick Galtier złożył zwycięską ofertę na Stralisa XP „Emotional Truck”, a Massimiliano 

Cialone z Cialone Tour S.P.A. wylicytował autokar Magelys All Blacks 

 

Paryż, 28 listopada 2016 r. 
 

 

Ze sprzedaży Nowego Stralisa XP All Blacks „Emotional Truck” oraz autokaru Magelys, który woził 

zawodników w czasie ich europejskiego tournée, uzyskano rekordową sumę 230 000 Euro. Trafi ona na 

konto UNICEF — Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci, który promuje i chroni prawa 

najmłodszych na całym świecie, przyczyniając się do poprawy jakości ich życia. 

 

Patrick Galtier, Dyrektor Generalny Transports GALTIER, wylicytował Nowego Stralisa XP All Blacks 

„Emotional Truck”. Zarządzana przez niego firma rodzinna z siedzibą w Roquefort w departamencie 

Aveyron (Francja) jest największym przedsiębiorstwem logistycznym w regionie, dysponującym flotą 

85 pojazdów. Firma świadczy usługi w zakresie transportu towarów i świeżych produktów w temperaturze 

kontrolowanej. 

 

CIALONE TOUR S.P.A., włoska firma założona w 1895 roku i dysponująca ponad 100-letnim 

doświadczeniem w przewozach pasażerów, zakupiła luksusowy autokar Magelys All Blacks. W czasie 

aukcji ofertę podbijano aż 25 razy, ale zwycięzcą pasjonującego finału zostali Włosi, którzy w swojej flocie 

będą teraz mieli ten wyjątkowy autobus. 

 

Aukcja rozpoczęła się we wtorek 25 października i zakończyła w poniedziałek 21 listopada. Dobroczynną 

inicjatywę zrealizowano pod egidą partnerstwa między IVECO a nowozelandzką reprezentacją w rugby: w 

dniach 6–27 listopada firma IVECO była europejskim sponsorem zespołu All Blacks, któremu oddała 

do dyspozycji sześć pojazdów IVECO — dwa Magelysy i cztery mikrobusy Daily Hi-Matic. 

Samochodami tymi przemieszczali się zawodnicy i obsługa techniczna w czasie europejskiego tournée 

zespołu w 2016 roku. 
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Uroczyste przekazanie kluczyków do dwóch wylicytowanych pojazdów zorganizowano w Paryżu, 

w obecności kilku zawodników All Blacks, przedstawicieli UNICEF oraz Pierre’a Lahutte, Prezesa Marki 

IVECO, który powiedział: „Jesteśmy bardzo dumni z zebranej sumy, przewyższającej kwotę, jaką 

spodziewaliśmy się otrzymać za obydwa pojazdy. Firma IVECO nawiązała współpracę z All Blacks w 

geście solidarności, dzięki któremu UNICEF wzbogaci się o ponad 230 000 Euro. Chciałbym gorąco 

podziękować zwłaszcza Panom Massimiliano Cialone i Patrickowi Galtier, którzy złożyli najwyższe oferty 

na pojazdy IVECO All Blacks, pomagając w ten sposób naszym Mistrzom we wsparciu bardzo ważnej 

sprawy, jaką jest edukacja dzieci w Południowej Afryce”. 

 
All Blacks „Emotional Truck” to wersja Nowego Stralisa XP przeznaczona dla nowozelandzkiego 

zespołu, udostępniona w ramach współpracy partnerskiej między trzykrotnym mistrzem świata w rugby 

i firmą IVECO. Wygląd pojazdów został opracowany i zrealizowany przez studio projektowe CNH 

Industrial, które wykorzystało barwy klubowe i inne elementy identyfikacji wizualnej nowozelandzkiej 

reprezentacji. 

Seria „Emotional Truck” powstała w celu zaprezentowania osiągów i wydajności nowego Stralisa XP, 

najbardziej niezawodnego i oszczędnego pod względem zużycia paliwa pojazdu na rynku, 

zaprojektowanego pod kątem ograniczenia emisji CO₂ i obniżenia całkowitego kosztu posiadania (TCO). 

Nowy silnik, flagowa skrzynia biegów, sprawdzona technologia HI-SCR oraz najnowsza generacja 

systemu przewidywania warunków jazdy sprzężonego z nawigacją GPS, a także pakiet nowych usług 

uzupełniających, umożliwiają zmniejszenie zużycia paliwa nawet o 11,2%, co zostało potwierdzone 

w niedawnych testach przeprowadzonych przez niemiecki organ certyfikujący TÜV. Wyjątkowe 

parametry pod względem TCO i ograniczenia emisji CO₂ sprawiają, że nowy Stralis XP w pełni zasługuje 

na miano Mistrza TCO₂. 

 
All Blacks Magelys w wersji Lounge woził nowozelandzką reprezentację w trakcie jej jesiennego 

europejskiego tournée. Autokar o długości 12,8 metra jest wyposażony w dodatkowy pas okien 

dachowych nad środkowym korytarzem. Silnik IVECO Cursor 9 o pojemności 8,7 litra rozwija moc 400 KM 

i maksymalny moment obrotowy 1700 Nm dostępny od 1250 obr./min. Silnik współpracuje ze 

zautomatyzowaną przekładnią ZF AS-Tronic. Pojazd został kompleksowo dostosowany do potrzeb 

zespołu. 46 wygodnych, rozkładanych foteli jest pokrytych skórzaną tapicerką. Dla jeszcze większego 

komfortu zawodników 8 foteli zamontowano wokół dwóch stolików klubowych w tylnej części autokaru. 

Wyposażenie obejmuje także między innymi ekspres do kawy Lavazza, lodówkę, toalety, łącze Wi-Fi, 

nawigację GPS, system multimedialny z dwoma ekranami LCD oraz gniazda USB przy każdej parze foteli. 

 

IVECO 

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje modele Daily w segmencie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 

od 3 do 7 ton, Eurocargo w segmencie od 6 do 18 ton, a także Trakker (przeznaczone do eksploatacji poza drogami 

utwardzonymi) i Stralis w segmencie powyżej 18 ton. Ponadto — pod marką IVECO Astra — firma produkuje pojazdy 
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przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz 

pojazdy specjalistyczne.  

 

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu 

krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze 

i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje 

wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd Iveco. 

 

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com  

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

Iveco Press Office – EMEA Region  

pressoffice@iveco.com  

www.ivecopress.com  

Tel. +39 011 00 72965 
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