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Společnost Volkswagen Financial Services AG získala
MAN Financial International GmbH

MAN Truck & Bus
Czech Republic s r.o.
Marketing & Communications
Obchodní 120
251 70 Čestlice
V případě potřeby bližších

S účinností od 1. ledna 2014 realizovala společnost Volkswagen

informací kontaktujte:
Dr. Zdena Erbenová

Financial Services AG akvizici MAN Financial International GmbH se

zdena.erbenova@man.eu

sídlem v Mnichově.
www.mantruckandbus.cz

Výše uvedené spojení zajišťuje největšímu evropskému poskytovateli
finančních služeb v automobilovém průmyslu rozšíření podnikání, včetně
financování, leasingových a zápůjčních aktivit, také s výrobky společnosti
MAN Truck & Bus. Výsledkem bude posílení finančních služeb a podpora
prodeje daných produktů.

„Prodeje nákladních vozidel a autobusů se stanou ve společnosti
Volkswagen Financial Services hlavní podnikatelskou aktivitou,“ říká Frank
Witter, předseda představenstva společnosti Volkswagen Financial
Services AG. „Převzetím finančních služeb společnosti MAN SE nadále,
v rámci celé naší skupiny, rosteme. Naším středně dobým cílem je
ustanovit finanční služby MAN jako významnou značku v rámci obchodu
s nákladními vozidly a autobusy,“ dodává Frank Witter.

„Spojení infrastruktury, zdrojů a know-how společností Volkswagen
Financial Services AG a MAN Finance International GmbH dovolí oběma
stranám využít synergie vytvořené ve prospěch nabídky řešení pro
zákazníky společnosti MAN Truck & Bus. MAN Finance zůstává výhradním
prodejcem pro společnost MAN Truck & Bus AG,“ vysvětluje Dr. Georg
Pachta-Reyhofen, generální ředitel společnosti MAN SE.

Další informace na www.mantruckandbus.cz
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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 z 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 2012 obratu 15,8 miliard Eur.
Je výrobcem a dodavatelem nákladních vozidel, autobusů, vznětových motorů, turbo techniky a speciálních převodových zařízení.
Společnost MAN zaměstnává celosvětově 54 300 zaměstnanců. Na trzích, kam dodává své produkty, dlouhodobě zastává vedoucí pozice

