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Bratislava 
18. 5. 2020 Poľský dopravný inšpektorát si prevzal 32 vanov 

MAN TGE 

Začiatkom mája v poľskom meste Kutno bolo odovzdaných 32 

dodávkových vozidiel MAN TGE pre Hlavný dopravný inšpektorát 

Poľskej republiky. Celkovo si dopravná polícia našich susedov 

objednala 64 vanov značky MAN. 

 

Oficiálne odovzdávanie flotily vanov pre Główny Inspektorat Transportu 

Drogowego – GITD prebehlo v sídle spoločnosti AMZ Kutno, ktorá 

upravovala vozidlá MAN TGE pre potreby poľských dopravných policajtov. 

Oficiálneho ceremoniálu sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva 

infraštruktúry a rozvoja Rafał Weber, hlavný dopravný inšpektor Alvin 

Gajadhur a Grzegorz Rogalewicz, manažér predaja vanov v MAN Truck & 

Bus Polska. 

Dohoda na dodanie 64 dodávkových vozidiel MAN TGE 3.180 vrátane úprav 

interiéru od poľskej nadstavbárskej firmy AMZ Kutno S.A. bola podpísaná 

vlani v septembri. Vozidlá majú výbavu na váženie truckov, diagnostické 

zariadenia či dymomery. Okrem toho MAN poskytne pre celú flotilu záruku 

78 mesiacov, čo je medzi výrobcami vanov v ojedinelá ponuka. Prvých 32 

vanov MAN TGE s modernou výbavou vyrazí na poľské cesty v najbližších 

dňoch. Po kompletnom zrealizovaní kontraktu každý región v celom Poľsku 

bude mať pre svojich dopravných policajtov štyri nové vozidlá MAN TGE.  

 

Na snímkach 

01 – Defilé polovice z celkového počtu 64 vozidiel MAN TGE pre GITD. 

02 – Grzegorz Rogalewicz, manažér predaja vanov v MAN Truck & Bus 

Polska, odovzdáva symbolický kľúč hlavnému dopravnému inšpektorovi 

Alvinovi Gajadhurovi. 

03 – Vo firme AMZ Kutno boli vozidlá upravené pre prácu dopravnej polície. 

 

 

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

s ročným obratom približne 11 miliárd eur (2019). Produktové portfólio spoločnosti obsahuje vany, nákladné vozidlá, 
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autobusy/autokary a vznetové aj plynové motory, a tiež služby súvisiace s nákladnou dopravou a prepravou osôb. MAN 

Truck & Bus je spoločnosťou TRATON SE a na celom svete zamestnáva vyše 37 000 pracovníkov. 


