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Neuvěřitelný příběh o úspěchu: Na letošních ETM Awards vyšel
MAN Truck & Bus na špici v deseti kategoriích – jde o
nejúspěšnější vystoupení jakéhokoliv výrobce. Od dodávkových
a nákladních vozidel po autobusy, celá rodina produktů MAN
ohromila čtenáře, zákazníky a řidiče napříč všemi hodnotiteli.
•

•

•

•

MAN eTGE, MAN Lion's City 12 E a MAN eTGM vyhrávají tři
další kategorie pro dodávky, elektrické autobusy a elektrické
trucky
Nová generace nákladních vozidel jede v „rychlém jízdním
pruhu“: MAN TGX a MAN TGS vystoupaly na špičku
v segmentu dálkové dopravy, sklápěčů do 32 t celkové
hmotnosti a rozvážkové dopravě v kategorii do 18 t celkové
hmotnosti
Lion's City, Lion's Intercity a Lion's Coach vyhrály v
kategoriích městský autobus, meziměstský autobus a
autokar
Další ocenění: MAN Service Complete pro servis přívěsů a
MAN Financial Services pro leasing a financování nákladních
vozidel

Společně s nezávislou institucí DEKRA i letos odborné publikace zabývající
se užitkovými vozidly Transaktuell, Lastauto Omnibus a FERNFAHRER
hledaly nejlepší užitková vozidla a nejlepší značky v segmentu výroby
užitkových vozidel. Na základě jejich výzvy reagovalo velké množství jejich
čtenářů. Více než 250 užitkových vozidel napříč 16 kategoriemi, od
dodávkových automobilů, těžkých nákladních vozidel a meziměstských
autobusů, se ucházelo o ceny „Best Truck“, „Best Van“ a „Best Bus“ na
cenách ETM. "To nás ještě víc zajímá, že MAN Truck & Bus dokázal získat
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deset prestižních ETM Awards. "Je to neuvěřitelný příběh úspěchu!“ říká
Göran Nyberg, člen představenstva pro prodej a marketing v MAN Truck &
Bus a dodává: „Skutečnost, že celá naše rodina produktů dokázala získat
hlasy odborných čtenářů ukazuje, jak pozitivně jsou vnímány naše produkty
a jak spokojení jsou naši zákazníci a řidiči s našimi nákladní vozidly,
autobusy a dodávkovými automobily. Takový příběh o úspěchu by nikdy
nebyl možný bez celého našeho týmu, který neúnavně a s velkou motivací
pracoval na co nejlepšího výsledku.“

MAN zvítězil ve všech třech kategoriích elektrických vozidel
Ceny byly uděleny také ve třech dalších kategoriích týkajících se
elektrických dodávek, elektrických autobusů a elektrických nákladních
vozidel. A společnost MAN Truck & Bus v žádné ze tří kategorií nebyl
odmítnut. MAN eTGE, MAN Lion's City 12 E a MAN eTGM obsadily první
místo ve svých kategoriích. „MAN jako takový získal ocenění pro celou
svoji elektrickou flotilu. To dokazuje, že naše vysoce moderní elektrická
vozidla mají vynikající pověst,“ říká Nyberg.

Nová generace nákladních vozidel má působivý nástup
Ale nebyl to jen MAN eTGM, který se dostal na vrchol žebříčku nákladních
vozidel. MAN TGX se umístil na špičce v kategorii dálkové dopravy, MAN
TGS byl nejlepším ze sklápěčů do celkové hmotnosti 32 t a získal také
první místo v kategorii těžké rozvážkové dopravy v kategorii celkové
hmotnosti 18 t a více. Všechna vítězná nákladní vozidla jsou součástí nové
generace nákladních vozidel, kterou společnost MAN Truck & Bus oficiálně
představila v únoru tohoto roku. Nová generace nákladních vozidel je
orientována na měnící se požadavky dopravního průmyslu a stanovuje
nové standardy - mimo jiné – v asistenčních systémech, orientaci řidiče,
digitální síti a udržitelnosti vývoje. „Skutečnost, že čtenáři vybrali právě tato
vozidla
ukazuje, že jsme při vývoji nové generace nákladních vozidel zvolili
správný přístup, což je velmi uspokojivé. Usnadnění, zefektivnění a
úspěšnější podnikání našich zákazníků bylo vždy a nadále bude naším
cílem,“ zdůrazňuje člen představenstva pro prodej a marketing Göran
Nyberg.

Autobusy MAN získaly také nadšené recenze
MAN Lion's G a MAN EfficientHybrid se dostaly na první místo v kategorii
městských autobusů. MAN Lion's Intercity obsadil špičku kategorie
meziměstských autobusů a MAN Lion's Coach, aktuální „Coach of the Year
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2020“, vyhrál kategorii Coach. Služba MAN Service Complete také obsadila
první místo v kategorii Servis nákladních návěsů. „Tímto oceněním čtenáři
vzdávají hold naší vysoké úrovni služeb a přístupu orientovaného na
zákazníka,“ vysvětluje Christoph Huber, generální ředitel MAN Truck & Bus
Deutschland GmbH a dodává: „Jsme velmi potěšeni, že naše vozidla a
naše služby dostaly takové skvělé hodnocení, zejména na našem domácím
trhu v Německu. O to důležitější je, že tato hodnocení poskytují lidé, kteří
každý den používají vozidla a služby. Nemohli jsme doufat v lepší chválu.“
Dokonce i řada finančních služeb skupiny, která získala vysoké hodnocení
ve výběru čtenářů, vyhrála: MAN Financial Services uspěla a získala
ocenění v kategorii „leasing nákladních vozidel/financování.

Slavnostní předání cen vítězům
Nakladatelství ETM a nezávislá instituce DEKRA z důvodu současné
situace vyhlásily vítěze letošních prestižních cen ETM formou virtuálního
slavnostního předání. Stream přenos byl vysílán 23. července 2020 na
Facebooku, YouTube a eurotransport.de.

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.

MAN Truck & Bus je jeden z největších evropských výrobců užitkových vozidel a dodavatel dopravních řešení s ročním
obratem přibližně 11 miliard eur (2018). Produktové portfolio společnosti zahrnuje dodávková vozidla, nákladní a
užitková vozidla, autobusy, autokary, vznětové i plynové motory a také služby spojené s nákladní dopravou a
přepravou osob. MAN Truck & Bus je společností TRATON SE a na celém světě zaměstnává přes 36 000 pracovníků.

