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MAN TGX zvolili vo Veľkej Británii za „Flotilový 

Truck roka 2018“ 

Na udeľovaní prestížnych cien Motor Transport Awards 2018 vo 

Veľkej Británii získal MAN TGX ocenenie „Flotilový Truck roka“. 

Výsledky súťaže organizátori slávnostne vyhlasujú pred viac ako 

1000 zástupcami dopravného priemyslu, pričom porotcovia 

oceňujú výnimočnú kvalitu, inovácie, služby a hospodárnosť.    

 

 MAN TGX presvedčil jury mimoriadnou efektívnosťou, 

nízkymi nákladmi na vlastnenie aj vysokou mierou 

komfortu pri jazde  

 Zákazníkov zasa oslovuje excelentná dostupnosť 

náhradných dielcov a servisná podpora v dobre zacielenej 

sieti dealerov 

 Ocenenie sa vníma ako „Oscar“ v tomto odvetví priemyslu    

 

MAN TGX na udeľovaní prestížnych Motor Transport Awards 2018 získal 

ocenenie „Flotilový Truck roka“. Ocenenia za výnimočnú kvalitu, inovácie, 

služby a hospodárnosť udeľuje časopis Motor Transport už 32 rokov a britskí 

flotiloví dopravcovia, výrobcovia vozidiel a novátori vnímajú toto uznanie ako 

punc výnimočnosti. Udeľuje ho porota zložená z nezávislých odborníkov a v 

branži je považované za ekvivalent „Oscara“. 

Steve Hobson, vydavateľ magazínu Motor Transport, o ocenení povedal: 

„Jury zložená z mimoriadne skúsených profesionálov z dopravného 

priemyslu vybrala MAN TGX pre jeho veľkú hospodárnosť, nízke celkové 

náklady na vlastníctvo, výnimočný servis vo výborne rozvetvenej sieti 

dealerov i vysokú mieru komfortu pri jazde. To všetko sú pre 

prevádzkovateľov a vodičov truckov veľmi dôležité atribúty.“ 

Thomas Hemmerich, generálny riaditeľ MAN Truck & Bus UK Ltd, pri 

preberaní ceny reagoval nadšene: „Je mi nesmiernym potešením, že môžem 

prijať toto ocenenie a vidieť, že MAN TGX, naša sieť distribútorov a balíky 

služieb zákazníkom, ktoré ponúkame, sú presne to, čo si trh žiada. V 

spoločnosti MAN sme hrdí, že našim zákazníkom prinášame portfólio 

vozidiel s nízkou spotrebou, vyspelými technológiami, vysokou mierou 
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bezpečnosti a odolnosti, ktoré podporuje ponuka služieb s ozajstnými 

výhodami pre biznis. MAN TGX je obľúbený v mnohých vozidlových parkoch 

v Británii a toto ocenenie nám pomôže zdôrazniť fakt, že dodávame vozidlá 

i služby, na ktoré sa naši zákazníci môžu spoľahnúť a ktoré si vážia.“ 

Spoločnosť Fowler Welch, jedna z popredných britských firiem 

špecializovaných na prepravu chladených a nechladených potravín, sa tiež 

zúčastnila udeľovania cien a jej generálny riaditeľ Nick Hay dodal: „Počúvať 

komentáre porotcov bolo veľmi zaujímavé. Máme flotilu 450 vozidiel, 125 z 

nich je MAN TGX a sme nadšení z ich výkonnosti, najmä v oblasti spotreby 

paliva. Sme veľmi spokojní aj so službami značky MAN a prístupom nášho 

miestneho predajcu, u ktorého je zákazník vždy na prvom mieste.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAN Truck & Bus je jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení 

s ročným obratom približne 10 miliárd eur (2017). Produktové portfólio spoločnosti obsahuje vany, nákladné vozidlá, 

autobusy/autokary a vznetové aj plynové motory, a tiež služby súvisiace s nákladnou dopravou a prepravou osôb. MAN 

Truck & Bus je súčasťou spoločnosti Volkswagen Truck & Bus, ktorá sa onedlho zmení na TRATON AG  a zamestnáva 

celosvetovo vyše 36 000 pracovníkov. 


