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MAN otevřel nové servisy v Maroku 

 

Tři nové zastoupení v Maroku otevřel MAN s karavanou trucků, která          

v polovině října absolvovala sérii prezentací v pěti městech. Akci 

zorganizoval MAN spolu s marockou importérskou společností SEFAMAR. 

Konvoj pěti vozů projel za deset dní 1700 km a zastavil se v městech 

Agadir, Marrákeš, El Jadida, Nador a Tanger. Mnichovský výrobce se 

prezentoval dvěma tahači návěsů pro dálkovou dopravu, dvěma sklápěči a 

vozidlem pro svoz komunálního dopadu. 

Karavana vozidel vyrazila na cestu 17. října z města Agadir v rámci 

oficiálního spuštění provozu nového servisu postaveného na ploše           

10 000 m2. Před nově postavenými budovami s pěti servisními stanovišti, 

prostorem pro prodej vozidel a prodejnou náhradních dílů, zažilo 200 

pozvaných hostů slavnostní otevření s hudbou a tanci v tradičním 

marockém stylu. Symbolickou pásku přestřihl, a servis tak uvedl do 

provozu, pan Allal El Mansouri, generální ředitel společnosti SEFAMAR.   

To byl také signál pro karavanu, aby vyrazila na deseti denní turné, během 

kterého přivítala hosty při otevření dvou dalších servisů ve městech Nador 

a Tanger.  

V rámci turné MAN a SEFAMAR poskytly marockým zákazníkům pestrý 

obraz o paletě produktů, jejich spolehlivosti a robustnosti, také samozřejmě 

o servisu a poprodejních službách, které značka se lvem v logu nabízí.       

Z reakcí zákazníků bylo zřejmé, že mise měla velký úspěch. 

Konvoj předváděných vozidel tvořily: TGX Euro 5 s kabinou XXL s 

chladírenským návěsem, sklápěč TGS s motorem emisní specifikace Euro 

4 s maximálním výkonem 480 k, MAN TGS - tahač se spací kabinou          

a plachtovým návěsem, a nakonec dvě vozidla řady TGM Euro 4                

s nástavbou pro svoz komunálního odpadu a sklápěč s motorem                

o maximálním výkonu 240 k. Partnery karavany během turné byli výrobci 

nástaveb: Krone, ExtraBenne, Bennes Marrell a Faun. 

Allal El Mansouri nešetřil chválou na adresu první prezentační akce MAN 

Tour napříč Marokem: "Road show byla úžasnou zkušeností. Dala nám 

možnost být blíže k našim zákazníkům a upoutat pozornost nových 

potenciálních klientů. Byla to také příležitost upevnit vztahy mezi týmy MAN 

a SEFAMAR. Neméně významným faktem je také to, že jsme otevřeli tři 
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nové servisy. A to je jasný signál, že služby zákazníkům jsou naší 

prioritou." 

Prodej vozů značky MAN v posledních dvou letech v Maroku výrazně 

vzrostl, díky čemuž je společnost SEFAMAR lídrem na trhu těžkých 

nákladních vozidel. 

 

Další informace na www.mantruckandbus.cz 

 

Program efektivní dopravy MAN Truck & Bus 

Objem dopravy na evropských silnicích neustále roste. Současně však v důsledku 

ubývání zdrojů energie je doprava stále dražší. MAN Truck & Bus jako jeden 

z předních výrobců autobusů a nákladních vozidel výraznou mírou přispívá 

k neustálému zlepšování efektivity dopravy. MAN nabízí komplexní program 

snižování celkových nákladů vlastnictví vozidla. Efektivita dopravy – zahrnující 

technologii, servis, náklady na řidiče a další expertizy – chrání životní prostředí a je 

přidanou hodnotou pro naše zákazníky. 

 
 

 
 
Společnost MAN Group, jeden z největších evropských hráčů oboru dopravního inženýrství, dosáhla v roce 2014 obratu 14,3 miliard Eur. 

Je výrobcem a dodavatelem nákladních vozidel, autobusů, vznětových motorů, turbo techniky a speciálních převodových zařízení. 

Společnost MAN zaměstnává celosvětově 55 900 zaměstnanců. Na trzích, kam dodává své produkty, dlouhodobě zastává vedoucí 

pozice. 


