
Din partner i Nordeuropa!

Yutong Eurobus

Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner.

Yutong, 

största buss-

tillverkaren i 

världen!
 



Samhällsutvecklingen går i en 
riktning där det ställs allt högre 
krav på produkters funktionalitet, 
anpassningsbarhet, säkerhet och 
miljövänlighet. Bussbranschen 
är inget undantag. Därför är det 
viktigt för oss att allmänheten 
upplever att de färdas i säkra, be-
kväma och pålitliga bussar, som 
främjar ett sunt miljötänkande. 
I dagsläget färdas årligen 21 
miljarder människor i bussar pro-

Yutong Eurobus Sweden – med kunden i fokus

ducerade av Yutong. Vår förhopp-
ning är alltid att resenärer som 
färdas i bussar levererade av oss, 
ska känna sig trygga på vägarna, 
var de än befinner sig.
Yutong Bus är idag världens 
största busstillverkare och 
förfogar över industrins största 
och teknologiskt mest avance-
rade tillverkningsfabrik. Med ett 
världsomspännande nätverk av 
servicestäder och reservdelslager, 

står man väl förberedd för att 
möta de krav och behov som 
ställs på bussbranschen - både 
idag och i framtiden.        
Vi på Yutong Eurobus Sweden 
arbetar hårt för att bidra till buss-
branschens framtida utveckling 
inom kvalitets-, säkerhets- och 
miljöfrågor genom att erbjuda 
våra kunder det senaste inom 
bussteknologi. Vi vill hela tiden 
höja standarden, möta våra 

Yutong Eurobus Sweden är ett bolag som erbjuder bussar av högsta kvalitet från Kina som är världens största  
busstillverkare, Yutong Bus. (Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd, med 40.000 anställda). 
Vi på Yutong Eurobus Sweden är stolta över att kunna erbjuda våra kunder högkvalitativa, säkra och miljöanpassade  
bussar från en världsledande aktör på den globala bussmarknaden.

kunders behov och därigenom 
söka uppfylla våra höga ambitio-
ner. Därför lyssnar vi och sätter 
våra kunder i fokus. Vårt mål är 
att leverera transportmässiga 
helhetslösningar som främjar 
bussbranschens utveckling och 
leder till ökad lönsamhet för 
Sveriges bussbolag.  

Scandinavien och Kina 
har en lång och rik  
historia tillsammans.

Säkerhet  
Pålitlighet  



Bussar av världsklass – till förmånliga priser
Yutong Eurobus Sweden AB kan idag erbjuda turistbussar, stadsbussar, intercitybussar, pendelbussar och specialanpassade bussar - 
allt efter våra kunders önskemål. 

Samtliga bussar i vårt sortiment har Euro 6-motorer och trepunktsbälten som standard, för att garantera högsta möjliga körsäkerhet. Yutongbussarna är utrustade 
med högklassig teknologi med komponenter från världskända tillverkare såsom Cummins, WABCO, Vogel och DAF. Våra bussar kännetecknas av kvalitet, 
säkerhet, komfort och tillförlitlighet - till förmånliga priser. 

Vi finns där, när du behöver oss
Bussbranschen står och faller med vilken service som bussföretagen kan erbjuda sina kunder. Kunderna vill känna sig trygga och lita 
på att de får den service som de behöver - när de behöver den. Därför finns vi där, när du behöver oss.     

Vi är lyhörda och arbetar aktivt för att tillhandahålla våra kunder med bästa möjliga service. Yutong Eurobus Sweden har ett brett utbud av eftermarknadstjäns-
ter för att matcha våra kunders specifika behov. Vi värdesätter vår kundservice högt. Därför gör vi vårt yttersta för att tillfredställa våra kunder och utöka deras 
lönsamhet genom de produkter och den service som vi har att erbjuda. Våra samarbetspartners är strategiskt utvalda på grund av sin erfarenhet, kompetens och 
noggrannhet. 

• Reservdelar 
Centrallagret finns beläget i mellansverige, och levererar omgående  
reservdelar när än våra kunder behöver dem. 

• Servicenätverk 
Vi arbetar tillsammans med flera olika serviceverkstäder som alla har  
mångårig erfarenhet av underhåll och reparationer av bussar.  
På så sätt kan vi erbjuda ett starkt och pålitligt servicenätverk. 

• Finansiering 
Genom vårt samarbete med olika finans företag kan  
vi erbjuda våra kunder olika former av finansiella  
lösningar vid bussköp. 

• Försäljning 
Vår försäljningsstyrka -  
Yutong Eurobus Sweden AB

Säkerhet & 
Trygghet



Allmänhetens trygghet – vår ledstjärna
I en värld där urbaniseringen sätter större press på kollektivtrafiken än någonsin, är det viktigt 
att hantera allmänhetens krav på säkerhet. Vi förstår detta och arbetar därefter. 
Våra ledstjärnor har alltid varit kvalitet, säkerhet och pålitlighet. Med syftet att leverera bussar 
som främjar allmänhetens trygghet på vägarna.      
Med sin styrka vad gällande forskning och utveckling kring bussar, kombinerat med sina 
hårda tester och strikta kvalitetskontroller, har Yutong nått en framskjuten position på den 
globala bussmarknaden. Passagerarnas säkerhet är grundläggande i utvecklingsprocessen av 
Yutongs bussar. Policyn blir givetvis med hänsyn därtill. Företagets policy är att alltid arbeta 
för att vara ledande inom säkerhetsfrågor
Därför kan Yutong Eurobus Sweden stoltera med att erbjuda våra kunder säkra bussar av 
yppersta kvalitet, samtliga utrustade med trepunktsbälten. Det är vår förhoppning att vi ska 
kunna bidra till att göra Sveriges vägar säkrare, genom att erbjuda bussar med högsta möjliga 
säkerhetsstandard. 

Världens största tillverkningsfabrik  
Yutong Bus har som sagt världens största och teknologiskt mest avancerade tillverkningsfa-
brik för bussenheter i Zhengzhou, Kina. Med en fabriksyta på 1, 12 miljoner kvadratmeter 
har Yutong satt en ny standard inom bussindustrin. Årligen producerar man mer än 60.000 
busenheter - för att kunna möta efterfrågan från den lokala marknaden och exporthandeln.
Som enda försäljningsbolag av Yutongbussar på den svenska marknaden ser vi på Yutong 
Eurobus Sweden således en unik möjlighet att erbjuda bussar efter just dina behov, antingen 
i stor eller mindre skala. 

Framtiden och miljön
Vad framtiden har i sitt sköte hänger mycket ihop med hur vi människor väljer att behandla 
miljön. I dagens globaliserade världssamhälle, är det centralt att makthavare, organisationer 
och företag samarbetar för att öka miljömedvetenheten och anpassa sina produkter därefter. 
En välutvecklad kollektivtrafik, med så miljövänliga transportfordon som möjlig, är ett sätt att 
arbeta för en framtid som gynnar miljön. Av den anledningen har Yutong en klar linje när det 
kommer till företagets miljöpolicy, och producerar därför bussar som uppfyller marknadens 
strängaste krav vad gällande miljöanpassning. Ambitionen är att vara ett föredöme - inte bara 
inom bussbranschen, utan i stort. Sverige gör stora framsteg på den internationella arenan 
vad gällande att utveckla miljöanpassade produkter. Yutong Eurobus Sweden vill följa detta 
och arbeta mot ett friskt miljötänk genom att leverera högklassiga hybrid- och elbussar för 
den svenska marknaden.  

Människor & 
Miljö

Yutong Bus – en del av Yutongkoncernen 

Zhengzhou Yutong Group Co, Ltd är en industrikoncern med huvudkontor 

i Zhengzhou, Kina. Yutong Group har storskalig bussproduktion som sin 

huvudverksamhet där Yutong Bus utgör kärnan i koncernen. Företaget 

tillverkar intercitybussar, stadsbussar, turistbussar, pendelbussar och spe-

cialanpassade bussar. Yutong Group har även andra verksamhetsområden 

såsom byggmaskiner, motordelar och komponenter, fastigheter etc.  

Yutong Bus är koncernens hörnsten och målet är fortsatt utveckling mot att 

bli industrins ledande busstillverkare.

Yutong, världens största tillverkare av bussar.



Daily output 

over 310 units.

Yutong has delivered 

600 buses

to Europe.
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Din partner i Nordeuropa!

Yutong Eurobus

YUTONG EUROBUS
• SVERIGE 
Yutong Eurobus Sweden AB
Mogatan 21 
SE-702 13 Örebro, Sweden 
Telephone: +46 (0) 19 18 20 30 
Mobile: +46 (0)725-23 61 00
Mobile: +46 (0) 708 40 55 79 
www.yutongeurobus.com
www.yutongeurobus.se 
info@yutongeurobus.se

• NORGE
Yutong Eurobus Oslo
PB 1964 Vika, 0125 Oslo
Telephone: +47 21 51 57 56
www.yutongeurobus.com
sales@yutongeurobus.com
Porsgrunn
info@yutongeurobus.com

• ISLAND
Yutong Eurobus Iceland
Fossnes 3-5, 800 Selfoss
www.yutongeurobus.com
sales@yutongeurobus.com

• DANMARK
Yutong Eurobus Denmark
www.yutongeurobus.com
info-denmark@yutongeurobus.com

• FÄRÖARNA
Yutong Eurobus Faroe Island
www.yutongeurobus.com
info@yutongeurobus.com

www.yutongeurobus.se
www.yutongeurobus.com 

Trafikmässan i Stockholm 


