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Bratislava 
9. 11. 2015 

MAN Truck & Bus Center Postřižín 

Nové servisné a obchodné zázemie spoločnosti MAN Truck & 

Bus Czech Republic s.r.o. 

 

V katastri obce Postřižín pri Prahe uviedli 6. novembra do prevádzky nový 

značkový servis nákladných vozidiel a autobusov MAN. Je to v poradí už 

štvrté vlastné servisné a obchodné zázemie spoločnosti MAN Truck & Bus 

Czech Republic v rámci siete 21 autorizovaných servisných partnerov v ČR.  

Nové MAN Truck & Bus Center oficiálne otvoril Jochen Modl, MBA, konateľ a 

generálny riaditeľ spoločnosti MAN Truck & Bus Czech Republic. Význam a 

dôležitosť udalosti podčiarkla účasť vysokých predstaviteľov materskej 

spoločnosti MAN Truck & Bus AG senior viceprezidenta pre oblasť 

popredajných služieb Jana Eike Witta a regionálneho riaditeľa pre obchod a 

marketing Johana Björnöra, predstaviteľa Rakúskej hospodárskej komory 

Christiana Millera a mnohých ďalších významných hostí z oblasti 

hospodárstva, obchodu, podnikateľskej sféry i médií. 

Nové MAN Truck & Bus Center postavené tesne pri zjazde z diaľnice D8 

bude poskytovať všetky servisné a opravárenské práce s výnimkou 

lakovania. Rozkladá sa na ploche vyše 15 000 m2, zastavaná plocha má 

rozlohu 2000 m2. Celkové investície dosiahli takmer 5 miliónov eur, pričom 

vybavenie servisu najmodernejšou technikou zodpovedajúcou štandardu 

MAN je za viac než 700 000 eur. Štvrtý vlastný značkový servis MAN vytvoril 

v prvej fáze viac ako dve desiatky pracovných miest, postupne sa počíta 

zhruba s dvojnásobným počtom zamestnancov. V rámci štruktúry prevádzky 

je vyčlenená skupina odborníkov špecializovaných na autobusy.  

„MAN nie sú iba jednotlivé produkty, či už ide o samotné vozidlá alebo 

servisné, respektíve iné služby. Ponúkame vždy ucelené, kompletné riešenia 

požiadavky zákazníkov, ktoré realizujú naši vysokokvalifikovaní odborníci. 

Servisné a obchodné zázemie MAN Truck & Bus Center Postřižín je jedným 

z tých miest, kde naši zákazníci nájdu práve komplexné riešenia svojich 
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dopravných požiadaviek a podnikateľských plánov. Osobne som hrdý, že 

dnes oficiálne otvárame už štvrté vlastné servisné a obchodné zázemie MAN 

v Českej republike,“ povedal Jochen Modl. 

V novom servise je k dispozícii 10 servisných stanovíšť, dve diagnostické 

pracoviská a priestor na umývanie vozidiel. Okrem servisu vozidiel MAN 

ponúka tiež opravy prípojných vozidiel – táto služba ušetrí čas zákazníkom a 

prevádzkovateľom súprav. Popri servise je v MAN Truck & Bus Center 

Postřižín zriadené aj zázemie pre predaj nových i jazdených nákladných 

vozidiel a autobusov MAN. 

„Naša spoločnosť si veľmi zakladá na svojich vysokých štandardoch, vďaka 

ktorým môžeme poskytovať našim zákazníkom špičkové služby. Výnimkou, 

samozrejme, nie je ani nový servis. Naším cieľom je ponúknuť moderné 

centrum služieb pre vozidlá značky MAN,“ zhrnul úlohy nového centra Ing. 

Jiří Sedláček, vedúci popredajných služieb – vlastných servisov MAN Truck 

& Bus Czech Republic s.r.o. 

 

Na snímkach:  

1 – 5 Momentky zo slávnostného otvorenia servisu.  

6 – 7 Uprostred Johan Björnör, senior viceprezident spoločnosti MAN Truck 

& Bus pre centrálnu a východnú Európu a Jochen Modl, MBA, konateľ a 

generálny riaditeľ spoločnosti MAN Truck & Bus Czech Republic (vpravo). 
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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 

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 2014 obrat 14,3 miliárd 

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

Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 55 900 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 


