27 nových truckov MAN pre chorvátsku poštu


Hrvatska pošta dôveruje truckom MAN TGL a TGM



Chorvátski poštári majú 27 nových vozidiel



Presvedčila spoľahlivosť a úroveň služieb značky MAN

Bratislava
20. 12. 2017

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.
Rožňavská 24/A

Auto Hrvatska, chorvátsky importér vozidiel z produkcie MAN

821 04 Bratislava

Truck & Bus, odovzdal začiatkom decembra 27 nových truckov

V prípade potreby bližších

radu TGM a MAN TGL spoločnosti Hrvatska pošta.

Ing. Michal Jedlička

informácií kontaktujte:
Michal.Jedlicka@man.eu

„Je to priama reakcia na stále sa zvyšujúci objem dopravných služieb najmä

www.mantruckandbus.sk

v oblasti doručovania balíkov. Naša spoločnosť preto každý rok obnoví
približne 15 až 25 percent svojho vozidlového parku,“ vysvetlil nákup 27
nových vozidiel značky MAN generálny riaditeľ chorvátskej pošty Ivan Čulo,
keď ich 4. decembra spoločnosť preberala.
V budúcnosti budú chorvátskej pošte slúžiť 3 vozidlá MAN TGL 12.250 4x2
BL, 14 truckov MAN TGM 15.290 4x2 LL a 10 vozidiel MAN TGM 18.290 4x2
BL v charakteristickej sýtožltej farbe. Všetky dvojnápravové vozidlá sú
vybavené skriňovou nadstavbou.
Hrvatska pošta v súčasnosti využíva takmer 1000 viacnápravových a okolo
1900 jednostopových motorových vozidiel, ktoré ročne najazdia takmer 40
miliónov kilometrov. Hlavnou prioritou pri nových prírastkoch do flotily je
preto najvyššia miera spoľahlivosti a rýchla podpora servisu, ak sa predsa
len niečo pokazí. Široká a komplexná sieť autorizovaných servisných
stredísk MAN je teda ideálnym základom na dosiahnutie tohto cieľa.
„Veľmi nás teší, že sme spoločnosti Hrvatska pošta mohli pomôcť v
niektorých náročných otázkach v ich sektore pomocou efektívnych
dopravných riešení,“ povedal Velimir Marović, riaditeľ chorvátskeho dovozcu
značky MAN.

Na snímkach
01 – Flotila 27 nových vozidiel MAN TGL a TGM vstúpila do služieb
chorvátskej pošty.
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02 – V budúcnosti budú chorvátskej pošte slúžiť tri vozidlá MAN TGL 12.250
4x2 BL, 14 truckov MAN TGM 15.290 4x2 LL a 10 vozidiel MAN TGM 18.290
4x2 BL, všetky v charakteristickej žltej farbe.

MAN Truck & Bus, jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení, dosiahol
v roku 2016 obrat približne 9 miliárd eur. Jeho produktové portfólio obsahuje vany, nákladné vozidlá, autobusy a vznetové
motory, a tiež služby súvisiace s nákladnou dopravou a prepravou osôb. MAN Truck & Bus je súčasťou spoločnosti
Volkswagen Truck & Bus a zamestnáva celosvetovo vyše 35 500 pracovníkov.
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