
 

 
 
 
 

 

Karsan plečiasi per pasaulį! 

Karsan pristatymas į Azerbaidžaną 

 

 

„Karsan“, bendrovė teikianti novatoriškus sprendimus 
miestams ir padedanti vystyti viešąjį transportą, pristatymus 

perkelia į užjūrio rinkas. 2017 metus paskelbę plėtros į užjūrio 
valstybes metais, Karsan tęsė eksportą į įvairias Europos šalis, 
daugiausia į Italiją, tačiau paskutinį pardavimą įvykdė 
Azerbaidžane. Į Azerbaidžano miestą Sumgajitą buvo pristatyti 
26 Jest+ autobusai, kurie jau važinėja miesto gatvėmis. 

 

 

Pernai įvykdę keletą pristatymų į skirtingas pasaulio vietas, nuo 
Dominikos Respublikos iki Italijos, nuo Rumunijos iki Graikijos, Karsan 
tęsia tarptautinę plėtrą. Šiuolaikinių viešojo transporto ir komercinių 
transporto priemonių gamintojas, jau 50 metų tenkinantis mūsų amžiaus 
mobilumo poreikius savo dvejose gamyklose Bursoje, Karsan įvykdė 
eksportą į Azerbaidžaną. Paskutinis Karsan pardavimas, nuo kurio 2017 
metais prasidėjo ir yra vis dar tęsiama plėtra už jūrų, buvo 26 Jest+ 
modelio autobusai pristatyti į Sumgajito miestą Azerbaidžane. 

 

 

75 milijonų dolerių vertės eksportas per 9 mėnesius! 
Karsan išgarsėjo pardavinėdamas transporto priemones daugeliui 
Europos šalių ir likusiam pasauliui, tiksliau Italijai, Vokietijai, Prancūzijai 
ir Ispanijai. Taip bendrovė sukūrė 75 milijonų dolerių vertės eksportą per 
pirmus 9 mėnesius. Karsan Jest+ siūlo komfortišką kelionę kiekvienam 
keleiviui: žemas grindis, plačias ir  laiptelių neturinčias duris, kurios 
pagreitina įlipimą ir išlipimą, rampą, didelę interjero erdvę, panoraminius 
langus ir dar daugelį kitų savybių. Euro 5 variklio ir 6 pavarų transmisijos 
dėka, Karsan Jest+ užtikrina nepriekaištingą važiavimą, ekonomišką kuro 

naudojimą bei didelį efektyvumą dėl savo tvaraus pastatymo ir tylaus 
veikimo. 



 

 
 
 
 

 

Jest+ ne tik turi didelį pranašumą dėl mažų išlaikymo kaštų, bet ir dėl 
savo mažo apsisukimo spindulio jis taip pat gali susidoroti su 
sudėtingiausiais manevrais, automobiliais perpildytame mieste. 

 

 
 
 
 

Apie „Karsan“ trumpai: 

 
Įkurta 1966 metais,  Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. veikė kaip „Koc“ grupės dalis nuo 1979 iki 1998. İnan 
Kıraç, nusipirkęs didžiąją dalį akcijų 1998 metais, įgyvendino kompanijos idėją „Kıraça Holding“ kompanijoje. Turėdama 
viziją gaminti platų transporto priemonių asortimentą  nuo keleivinių automobilių iki autobusų, mikroautobusų ir sunkiųjų 
sunkvežimių, „Karsan“, šiandien Bursoje esančioje modernioje gamykloje, gamina „H350“ modelio furgonus, 
licencijuotus pagal „Hyundai Motor Company“, mikroautobusus, važiuokles sunkvežimiams, „Bozankaya“ prekės ženklo 
elektrinius autobusus bei „Menarinibus“ prekės ženklo autobusus kartu su nuosavo prekės ženklo „Karsan JEST“, 
„Karsan ATAK“ ir „Karsan Star“ transporto priemones. Kompanija taip pat yra atsakinga už vietinę ir tarptautinę 
rinkodarą, pardavimus bei paslaugas po pardavimų „Karsan“ prekės ženklo transporto priemonėms ir gaminiams. 

 


