O MAN TGE foi coroado como o campeão de pesos
pesados nos prémios HonestJohn.co.uk 2019.

Lisboa, 14 de Maio de 2019

A carrinha da MAN Truck & Bus ganhou na Grã-Bretanha o
prestigiado prémio HonestJohn.co.uk na categoria Furgão do
Ano.
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De acordo com HonestJohn.co.uk, as vantagens do MAN
TGE são: “Acesso a uma extensa rede de serviços da
MAN, boa condução, fácil de manobrar e muitas versões
para atender às necessidades individuais.”
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A cerimónia de entrega dos prémios realizou-se no início de Maio na Vinyl
Factory, Marshall Street, em Londres. Os prémios HonestJohn.co.uk são
discutidos e definidos por um painel de especialistas únicos: os leitores e
condutores de veículos da HonestJohn.co.uk, incluindo operadores de
carrinhas, que usam este tipo de veículos, nas suas atividades do dia-a-dia.
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http://www.truck.man.eu/pt/pt/mund
o-man/man-em-portugal/imprensae-media/press_overview.jsp

Dan Powell, Chefe de Edição na HonestJohn.co.uk, comentou: “O MAN TGE
é o novo grande campeão de pesos pesados da categoria Furgão 2019. Nos
últimos 12 meses tornou-se a carrinha mais popular da sua classe e
destacou-se, reivindicando assim o prémio Furgão do Ano. Fácil de
conduzir, confortável e capaz de transportar cargas enormes, a MAN TGE é
oficialmente uma das melhores carrinhas.”
Daniel Holbein, Responsável de Veículos Comerciais, da MAN Truck & Bus
UK Ltd, recebeu o prémio e acrescentou: “Estamos muito satisfeitos que a
MAN TGE tenha sido reconhecida e premiada com a HonestJohn.co.uk
Furgão 2019. Prémios decididos pelos leitores, clientes e condutores
significam muito para nós. Estamos entusiasmados por poder oferecer uma
gama de veículos topo de gama que continuamente satisfazem as
expectativas dos nossos clientes.”
Construído para o trabalho duro e cargas pesadas, o MAN TGE lutou contra
a forte concorrência de outros quatro grandes fabricantes de furgões,
incluindo a Ford, Fiat, Peugeot e Renault. A revisão feita na página Web
enfatiza o acesso aos concessionários e à rede de serviços da MAN Truck
& Bus e as diversas versões da TGE que atendem às necessidades
A MAN Truck & Bus é uma das principais empresas da Europa no fabrico de veículos comerciais e no fornecimento de
soluções de transporte, com uma facturação anual de cerca de 11 mil milhões de euros (2018). O portfólio de produtos
inclui carrinhas, camiões, autocarros e motores a diesel e a gás, assim como serviços no âmbito do transporte de
passageiros e de mercadorias. A MAN Truck & Bus é uma empresa da TRATON SE, e emprega em todo o mundo mais
de 36.000 colaboradores.
Página 1/2

individuais. Além disso, os jurados do HonestJohn aplaudem a “excelente
caixa de velocidades automática de oito velocidades”.
Daniel Holbein concluiu: “Apoiado por uma rede de concessionários de
veículos comerciais, a TGE, de 3,0 a 5,5 toneladas em inúmeras
configurações, oferece uma proposta eficiente, robusta e fiável; tudo o que
os nossos clientes precisam.”
HonestJohn.co.uk é um site na internet sobre carros e carrinhas, onde
publicam notícias e dão conselhos relacionados com o sector do transporte.
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Furgão do ano de 2019: A MAN TGE convenceu os leitores e condutores de
veículos na Grã-Bretanha.
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Daniel Holbein, Responsável de Veículos Comerciais na MAN Truck & Bus
UK Ltd (à esquerda) recebe o prémio HonestJohn.co.uk Furgão do ano de
2009 de Dan Powell, HonestJohn.co.uk do Chefe de Edição (à direita).
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