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Exotický importér 

MAN podpísal novú dohodu s MAN V.I. Importador Canarias 

MAN Truck & Bus podpísal novú importérsku zmluvu s MAN V.I. Importador 

Canarias. Spoločnosť je súčasťou Grupo Domingo Alonso, skupiny zloženej 

z 19 dcérskych spoločností, ktorá na Kanárske ostrovy dováža aj vozidlá 

Volkswagen.  

Prvú dealerskú dohodu uzavreli obe spoločnosti v 80. rokoch minulého 

storočia, ale začiatky vzájomných obchodných vzťahov siahajú už do rokov 

päťdesiatych: Prvý nákladný automobil MAN dopravili na Kanárske ostrovy v 

roku 1952. Roku 1953 si ho kúpila firma rozvážajúca nápoje, u ktorej za 

prvých 24 mesiacov prevádzky najazdil 100 000 km bez jedinej poruchy. 

Vtedajší generálny riaditeľ importéra Domingo Alonso odmenil vodiča sumou 

500 pesiet. Vozidlo brázdilo cesty na Kanárskych ostrovoch až do roku 1978.  

Hoci Kanárske ostrovy stále trpia dôsledkami ekonomickej krízy, tento rok sa 

tam predalo celkovo 29 vozidiel MAN. Populárne sú hlavne modely TGL a 

TGM. V roku 2105 by značka MAN chcela na tomto exotickom trhu 

dosiahnuť 9,5-percentný podiel.  

Spoločnosť MAN V.I. Importador Canarias prevádzkuje vlastné predajné 

stredisko a servisy na centrálnom ostrove Gran Canaria i na najväčšom 

Tenerife, ale obchodných partnerov v rámci súostrovia má aj na 

Fuerteventure. V budúcnosti plánuje rozsiahle investície s cieľom pokračovať 

v úspešnom dlhodobom partnerstve a dodržať vysoké štandardy spoločnosti 

MAN. 

  

 

Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus 

Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému 

ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných 
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výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu 

efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových 

nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a 

ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. 

www.blog.transport-efficiency.com 

 

Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2013 obrat 15,7 miliárd 

eur. Je výrobcom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových zariadení. 

Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 53 000 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 


