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Špeciálne partnerstvo: MPREIS a MAN Truck & Bus 

Austria 

 Tirolská sieť supermarketov MPREIS Warenvertreibs 

GmbH sa spolieha na vozidlá a služby od spoločnosti MAN 

Truck & Bus Austria 

 Do flotily MPREIS pribudli trucky MAN TGX 26.500 a 26.460 

 Dlhotrvajúca spolupráca oboch spoločností je založená na 

kvalite a aktívnom záujme o zákazníka 

 

Spoločnosť MPREIS Warenvertriebs GmbH, ktorá sídli v rakúskom 

Tirolsku, zásobuje tovarom viac než 260 svojich supermarketov 

MPREIS a vyše 170 kaviarní BAGUETTE, pričom už mnoho rokov 

dôveruje vozidlám i službám firmy MAN Truck & Bus Austria. Koncom 

roka 2017 do svojej flotily so štyrmi desiatkami vozidiel zaradila nové 

trucky MAN TGX 26.500 6x2 a MAN TGX 26.460 6x2. 

Tieto súpravy ťahačov s návesmi pre MPREIS ročne prejdú takmer 4,6 

miliónov kilometrov. Zásobujú supermarkety a kaviarne tejto tradičnej 

rodinnej tirolskej firmy potravinami vrátane mäsa, údenín a mäsových 

produktov, čerstvého chleba, ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov. Sedem 

dní v týždni križujú Tirolsko, Južné Tirolsko, Východné Tirolsko, Salzbursko, 

Vorarlbersko a Korutánsko, často v dvoch zmenách. Centrálny sklad 

spoločnosti MPREIS v obci Völs neďaleko Innsbrucku každý rok opustí 

takmer pol milióna ton tovaru. 

„Pri našej práci potrebujeme silného partnera, ktorý dokáže pomôcť a poradiť 

24 hodín denne a na ktorého sa možno vždy spoľahnúť. Už niekoľko 

desaťročí je pre nás tým partnerom MAN Truck & Bus Austria,“ hovorí 

Thomas Thaler, vedúci logistiky spoločnosti MPREIS. Pritom nejde iba 

o samotné vozidlá. MPREIS tiež využíva na mieru pripravený kompletný 

servisný balík, ktorý neobsahuje len servis vozidiel MAN, ale aj opravu a 

údržbu nadstavieb, pomoc v prípadoch núdze a mnoho ďalších služieb. 

MPREIS takto využíva výhody komplexnej, priamočiarej a rýchlej podpory z 

jediného zdroja.  

Ide o zákazníka, ktorý sa vo všetkých svojich divíziách riadi filozofiou 

ekologickosti a trvalej udržateľnosti. To sa, prirodzene, odráža aj na 
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vozidlovom parku MPREIS, v ktorom vozidlá Euro 6 už teraz tvoria viac než 

90 %. „Veľmi nás teší, že spoločnosť MAN podporuje náš ekologický prístup 

a dokáže nám poskytnúť trucky s najmodernejšími technológiami,“ vraví 

Thaler. 

Najnovším príspevkom do logistického centra vo Völse sú štyri vozidlá TGX 

26.500 6x2-2 BL a dve TGX 26.460 6x2-2 BL, ktoré spoločnosť do flotily 

kúpila koncom roka 2017. Ťažké trucky s výkonom 500 k a 460 k s 

chladiacimi nadstavbami a zdvíhacími nakladacími plošinami sú okrem iného 

vybavené prevodovkou MAN TipMatic, asistentom núdzového brzdenia 

EBA2 aj množstvom prvkov výbavy interiéru zvyšujúcich pohodlie vodičov. 

Thomas Thaler vysvetľuje, prečo sa spoločnosť MPREIS rozhodla pre 

vozidlá MAN TGX: „V našom vozidlovom parku kladieme mimoriadny dôraz 

na výkon a spoľahlivosť, bezpečnosť našich zamestnancov a ostatných 

účastníkov cestnej premávky a v neposlednom rade aj na atraktívny vzhľad. 

A toto všetko nám MAN ponúka.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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. 


