MAN Truck & Bus Center Modlnica zaprasza
W podkrakowskiej Modlnicy uroczyście otwarto nowe Truck & Bus
Center

Wolica 19.09.2013

MAN Truck & Bus Polska
Dział Komunikacji
Al. Katowicka 9, Wolica
05-830 Nadarzyn

W dniu 19.09 br. w podkrakowskiej Modlnicy w obecności Prezesa Zarządu

Wszelkie pytania należy kierować

MAN Truck & Bus Polska, Piotra Stańskiego oraz Wójta Gminy Wielka

Marta Stefańska

Wieś, Tadeusza Wójtowicza zainaugurowano działanie nowego centrum
serwisowego i siedziby biura handlowego MAN w Małopolsce.

do:
Tel. +48 22 738 69 10
Marta.Stefanska@man.eu
www.mantruckandbus.pl

„To bardzo ważny moment w historii MAN w Polsce i już ósme własne
centrum serwisowo-sprzedażowe naszej firmy.” powiedział Piotr Stański
„Jednym z jego autów jest bliskie sąsiedztwo autostrady A4 oraz dróg
krajowych nr 7 i 94. Liczymy, ze zlokalizowany tu serwis MAN będzie
dobrze służył przemierzającym ten szlak transportowcom” dodał Stański.
Obiekt o powierzchni 2400 m² jest bliźniaczo podobny do Truck & Bus
Center Małopole, koło Warszawy, które działa od kwietnia br. Klienci maja
do dyspozycji halę warsztatowa z pięcioma stanowiskami naprawczymi,
profesjonalną linię diagnostyczną, stanowisko napraw blacharskich oraz
myjnię. Tutaj także znajdują się biura sprzedaży MAN i Neoplan, MAN
TopUsed, MAN Finance oraz pełna oferta usług posprzedażnych oraz
oferta klubu dla kierowców MAN Trucker’s World. W budynku znajduje się
również komfortowy pokój kierowcy, z dostępem do internetu, dla
oczekujących na odbiór swojego pojazdu
Otwarcie kolejnego Truck & Bus Center to potwierdzenie realizacji strategii
inwestycyjnej MAN w Polsce. W Małopolsce firma posiada już działająca od
sześciu lat fabrykę pojazdów ciężarowych. Nowe centrum serwisowosprzedażowe to uzupełnienie oferty MAN w tym regionie. Docelowo pracę
znajdzie w nim 30 osób. To już 36 serwis MAN w Polsce
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Program zwiększania efektywności transportu firmy MAN Truck & Bus
Transport i ruch na drogach europejskich wciąż wzrasta. Jednocześnie malejące zasoby energii
sprawiają, że transport w dalszej perspektywie będzie coraz droższy. Jako jeden z czołowych
producentów pojazdów ciężarowych i autobusów na świecie firma MAN Truck & Bus wnosi istotny
wkład w ciągłe zwiększanie efektywności transportu. Firma MAN oferuje szeroki program obniżania
ogólnych kosztów eksploatacji (Total Cost of Ownership). Efektywność transportu, uwarunkowana
czynnikami, takimi jak technologia, serwis, kierowcy i badania rozwojowe, przyczynia się do ochrony
środowiska i przedstawia dodatkową wartość dla naszych klientów.

Grupa MAN jest jednym z wiodących europejskich przedsiębiorstw przemysłowych działających w dziedzinie inżynierii związanej z
transportem, osiągającym obrót około 15,8 mld € (2012 r.). Jako dostawca ciężarówek, autobusów, silników Diesla, turbozespołów oraz
specjalistycznych przekładni firma MAN zatrudnia około 54 300 pracowników na całym świecie. Firma zajmuje wiodące pozycje na rynku
we wszystkich obszarach swej działalności biznesowej.
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