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MAN concessiehouder Truck Center Frederix
bekroond tot “Super Best Dealer of the Year 2012”

Asse, 28/06/2012

Gisteravond, 27 juni, organiseerde TransportMedia voor de tiende maal “Best of
Transport”, een prijsuitreiking die de meest verdienstelijke transportfirma’s en
concessiehouders bekroont, en dit, in meerdere categorieën. Decor van dit alles
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was wederom het Koloniënpaleis te Tervuren.
Voor verdere informatie :

Wat betreft de concessiehouders, wordt per vrachtwagenmerk een “Best
Dealer” gelauwerd, waarna ook één “Super Best Dealer” wordt verkozen uit de
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verschillende winnaars per merk. Om deze aan te duiden werd een stemming
gehouden

bij

de

vrachtwageninvoerders

zelf,

die

de

genomineerden

beoordeelden op tal van relevante criteria.

MAN concessiehouder Truck Center Frederix uit Paal-Beringen wist zo niet
alleen de “Best MAN Dealer” award weg te kapen, maar kon bovendien de
“Super Best Dealer” trofee in ontvangst nemen. Zaakvoerder Leon Frederix was
dan ook met recht en rede trots op deze dubbele erkenning en nam beide
awards graag in ontvangst.
e

Truck Center Frederix is een familiebedrijf van de 4 generatie dat uitgroeide tot
een begrip in de vrachtwagensector, zowel wat de verkoop betreft (via
verkooporganisatie MKLL – MAN Kempen-Limburg-Luik) als de dienst na
verkoop. Truck Center Frederix wordt geleid door zaakvoerders Leon en Rita
Frederix en stelt in het totaal 29 personen tewerk. Dankzij de volledige
renovatie van 2010 beschikt Truck Center Frederix over de nieuwste en meest
moderne apparatuur om herstellingen en onderhoud uit te voeren.

Bijschrift foto’s:
Foto 1: Truck Center Frederix beschikt over de meest moderne faciliteiten
Foto 2: Zaakvoerder Leon Frederix (midden) neemt met trots de awards in
ontvangst

Voor meer informatie
http://www.mantruckandbus.be/nl/press___media/presse.jsp
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Het vervoersefficiëntieprogramma van MAN Truck & Bus
Op onze Europese wegen blijft de transport- en verkeersstroom onafgebroken
stijgen. Tegelijk zal de toenemende schaarste aan energiehulpbronnen op
lange termijn leiden tot duurder vervoer. Onder de internationaal actieve
constructeurs van vrachtwagens en bussen levert MAN Truck & Bus een
substantiële bijdrage om de vervoersefficiëntie te verhogen. Om deze
uitdagingen aan te gaan zette MAN een grootschalig programma op om de
totale exploitatiekosten (TCO) terug te dringen. Efficiënter vervoer, gekoppeld
aan geavanceerde technologie, een uitstekende service, goed opgeleide
chauffeurs en een expertise inzake de aandrijftechnieken van morgen sparen
het milieu en leveren onze klanten een belangrijke meerwaarde op.

De MAN Groep is een van Europa’s toonaangevende industriële ondernemingen op het gebied van transportoplossingen, met een
jaarlijkse omzet van circa € 16,5 miljard in 2011. Als fabrikant van vrachtwagens, bussen, dieselmotoren, turbomachines en speciale
tandwieloverbrengingen heeft MAN wereldwijd circa 52.500 mensen in dienst, en in al deze bedrijfstakken neemt MAN een
toonaangevende positie in. MAN SE, München, is opgenomen in de DAX (Deutscher Aktienindex), de met de 30 grootste
beursgenoteerde Duitse ondernemingen.

