
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

Firma MAN Truck & Bus jest jednym z wiodących europejskich producentów samochodów użytkowych i dostawców 

rozwiązań transportowych, osiągającym obrót około 10 mld € (2017 r.). Portfolio produktów obejmuje samochody 

dostawcze i ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne i zasilane gazem oraz usługi związane z przewozem osób i 

transportem towarów. MAN Truck & Bus jest przedsiębiorstwem należącym do grupy Volkswagen Truck & Bus GmbH i 

zatrudnia ponad 36 000 pracowników na całym świecie. 
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Wszelkie pytania prosimy 

kierować do: 

Marta Stefańska 

Telefon: +48 22 738 69 10 
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Kolejny rekordowy kontrakt dla MAN 

 
100 pojazdów MAN TGE trafi do firmy Mercus!  

 

W dniu 10.10.2018 r. spółka MAN Trucks & Bus Polska podpisała kontrakt z 

firmą Mercus-Bus sp. z o.o. na dostawę 100 pojazdów MAN TGE 5.180 w 

wersji minibus. Zamówione pojazdy to samochody w najdłuższej wersji L5, z 

kołami bliźniaczymi oraz z silnikiem Diesel BiTurbo 2.0 o mocy 130 kW (177 

KM), optymalne do przewozu pasażerskiego. 

W uroczystym podpisaniu kontraktu udział wzięli: prezes zarządu MAN Truck 

& Bus AG Joachim Drees, Dennis Affeld, odpowiedzialny za globalną 

sprzedaż samochodów dostawczych, Marc Martinez, prezes MAN Truck & 

Bus Polska oraz ze strony klienta Pan Marcin Gregorowicz, współwłaściciel 

firmy Mercus-Bus sp. z o.o.  

Firma zajmuje się zabudową busów pasażerskich, specjalistycznych oraz 

ogólnych. 

Zamówione przez Mercus-Bus samochody MAN TGE będą wyposażone 

między innymi w automatyczne 8 biegowe przekładnie hydrokinetyczne, 

reflektory i oświetlenie wewnętrzne LED, tachograf, asystenta pasa ruchu, 

centralny zamek, elektrycznie sterowane szyby, elektrycznie sterowane i 

podgrzewane lusterka, fabryczny zestaw MAN media, regulację kolumny 

kierownicy w dwóch płaszczyznach, fotele comfort z podłokietnikiem i pełną 

regulacją, asystenta hamowania awaryjnego, asystenta bocznego wiatru, 

system start & stop, tylne drzwi z kątem otwarcia 270 stopni, lakiery 

metaliczny. Pozostałe wyposażenie pozostaje po stronie firmy 

zabudowującej 

„Jestem niezwykle dumny, że po raz kolejny nasz najmłodszy produkt, 

samochód dostawczy MAN TGE zdobył uznanie profesjonalistów branży i 
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został wybrany przez firmę Mercus - Bus. Po znaczącym kontakcie na 140 

samochodów MAN TGE w wersji furgon dla firmy DPD, nasz produkt 

przekonuje i zdobywa kolejną branżę, tym razem segment przewozów 

pasażerskich. Zamówienie 100 samochodów to potwierdzenie, że nasza 

oferta produktowa jest doskonale skrojona pod potrzeby każdej branży w 

której samochody typu van znajdują zastosowanie.”- powiedział podczas 

uroczystego podpisania umowy Marc Martinez, dyrektor zarządzający MAN 

Truck & Bus Polska. 

Realizacja i odbiór zamówionych samochodów rozpocznie się od stycznia 

2019 roku i zaplanowana jest na kilka miesięcy. 

 

 
Podpis przy fotografii: 
 

1. Podpisanie umowy na zakup 100 TGE. Od lewej Marc Martinez, prezes zarządu 

MAN Truck & Bus Polska, Joachim Drees, prezes zarządu MAN Truck & Bus AG, 

Marcin Gregorowicz, współwłaściciel firmy Mercus-Bus oraz Dennis Affeld, 

odpowiadający za globalna sprzedaż samochodów dostawczych w MAN Truck & 

Bus AG 

 

 
MAN w Polsce 

Koncern MAN obecny jest na polskim rynku od 25 lat. W tym okresie sprzedał ponad  50 000 

pojazdów użytkowych, wyprodukował  ponad 100 000 ciężarówek i blisko 20 000 autobusów 

miejskich. W roku 2017 firma MAN potwierdził pozycję największego producenta pojazdów 

użytkowych w Polsce. Fabryki w Starachowicach i Niepołomicach opuściło ponad 17. tysięcy 

pojazdów z logo MAN, w tym 1724 autobusy i 15 756 ciężarówek. 

MAN Truck & Bus Polska, to spółka zajmująca się sprzedażą i obsługą posprzedażną pojazdów marki 

MAN i Neoplan w Polsce. Dysponuje ona siecią serwisową składającą się z 32 punktów, w tym 7 

własnych serwisów, jak również 25 autoryzowanych stacji obsługi. 

W Polsce MAN posiada dwa zakłady produkcyjne. Zakłady MAN Truck Polska Sp. z o.o., 

zlokalizowany w podkrakowskich Niepołomicach to najnowocześniejsza fabryka pojazdów 

ciężarowych w Europie, otwarta w 2007 roku. Produkuje pojazdy MAN klasy ciężkiej, przeznaczone 

do eksploatacji w całej Europie. 

MAN jest też największym producentem autobusów w Polsce, których montaż odbywa się w fabryce 

w Starachowicach. Zakład ten to centrum kompetencyjne produkcji niskopodłogowych autobusów 

miejskich dla całego koncernu MAN. Wkrótce ma tu się rozpocząć produkcja podwozi do autobusów 

wysokopodłogowych i turystycznych, które do tej pory powstawały w niemieckim Salzgitter. Pod 

koniec 2017 r. zakład MAN Bus Starachowice uruchomił produkcję autobusów elektrycznych.  

W Poznaniu od 2006 roku działa MAN Accounting Center, centrum finansowo-księgowe obsługujące 

procesy księgowe większości europejskich spółek koncernu MAN. 

W 2017 roku do portfolio swoich produktów MAN wprowadził lekki samochód dostawczy MAN TGE 

o dmc o d 3 do 5,5t. Produkowany jest on w fabryce w Białężycach koło Wrześni. 


