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Najlepší servis roku 2015 

Finále súťaže MAN Service Quality Award 

 

Tohtoročná medzinárodná súťaž mechanikov MAN Service Quality Award 

vyvrcholila 20. októbra v Mníchove. Vo finálovom súboji autorizovaných 

partnerov MAN zvíťazil tím servisu ROSIERVANDENBOSCH Bedrijfswagens 

B.V. (Schelluinen) z Holandska a získal titul „Najlepší servis MAN 2015“. Na 

druhom mieste skončil servis Georg Buchner Ges.m.b.H. (Rakúsko) a tesne 

za ním Rosenheim Service Center, MAN Truck & Bus Germany GmbH. 

 

Súťaž, ktorá je zameraná na odborné vedomosti a fortieľ v oblasti 

popredajných služieb v MAN Truck & Bus, sa konala už po šiesty raz. 

Záujem zapojiť sa do nej bol opäť veľký. Prihlásilo sa 55 % z pozvaných 

servisov a servisných partnerov – v štyroch regionálnych kvalifikačných 

kolách súperilo celkove 799 tímov. Do finále sa prebojovalo 22 najlepších (z 

11 krajín západnej a východnej Európy, Nemecka, Afriky a Stredného 

východu), aby prezentovali svoje teoretické a praktické vedomosti súvisiace 

so servisom, resp. s opravami vozidiel MAN.  

 

Na víťazov MAN Service Quality Award 2015 teraz čaká atraktívna cena: 

zájazd plný dobrodružstva. 
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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. 


