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Jedenásť medailí pre MAN 

Spoločnosť MAN Truck & Bus má štyroch víťazov v tradičnej čitateľskej 

ankete „Najlepšie úžitkové vozidlá roka 2012“ 

 

● NEOPLAN Starliner zvíťazil v kategórii zájazdových autokarov  

● MAN Lion’s Regio vyhral triedu medzimestských autobusov 

● MAN TGM víťazom medzi distribučnými truckmi 

● MAN TGL na prvom mieste v segmente do 7,5 t 

● MAN Service Complete na druhej priečke pri voľbe najlepšej značky v 

kategórii služieb pre trucky a prípojné vozidlá 

 

Už 16. raz po sebe čitatelia nemeckých časopisov lastauto omnibus, trans 

aktuell a FERNFAHRER vyjadrili v ankete svoj názor na najlepšie úžitkové 

vozidlá. Na výber mali všetky dôležité značky dodávok, transportérov, 

nákladných vozidiel a autobusov na nemeckom trhu.  

Ankety „Najlepšie úžitkové vozidlá roka 2012“ sa zúčastnilo viac ako 8000 

čitateľov všetkých troch odborných časopisov vydavateľstva ETM Verlag a 

spoločnosť MAN Truck & Bus poctili výborným hodnotením. 

 

MAN víťazom v štyroch kategóriách 

V kategórii ľahkých nákladných vozidiel do 7,5 t je meno víťaza MAN TGL a 

MAN TGM zasa vyhral kategóriu distribučných truckov. V triede sklápačov do 

32 ton celkovej hmotnosti obsadil MAN TGS druhé miesto nasledovaný 

modelom TGM. V kategórii vozidiel pre diaľkovú prepravu sa umiestnil MAN 

TGX na druhej pozícii pred modelom TGS.  

Thomas Hemmerich, viceprezident pre predaj spoločnosti MAN Truck & Bus 

AG, zhrnul výsledky: „Štyri prvé miesta pre vozidlá našich značiek MAN a 

NEOPLAN a celkovo jedenásť umiestnení medzi najlepšími – teda o dve 

ocenenia viac ako v roku 2011 – to je v rámci čitateľských volieb ETM vynikajúci 

výsledok. Vo veľkej miere potvrdzuje imidž a hospodárnosť našich produktov a 

úspešnú prácu nášho tímu predajcov.” 

V kráľovskej autobusovej disciplíne – kategórii vysokopodlahových zájazdových 

autokarov najvyššie hodnotenie opäť získal NEOPLAN Starliner, top model z 
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produkcie MAN Truck & Bus. Zoznam víťazov tejto kategórie uzatvoril 3. 

miestom MAN Lion’s Coach. V konkurencii medzimestských autobusov 

opakovane zvíťazil MAN Lion’s Regio. V segmente mestských autobusov získal 

2. miesto MAN Lion’s City a tretiu priečku MAN Lion’s City LE. 

Ponuka MAN Service Complete skončila v kategórii služieb pre trucky a 

prípojné vozidlá na 2. pozícii. 

 

2207 znakov (vrátane medzier) 

 

 

Ďalšie informácie nájdete na www. mantruckandbus.sk 

 

Program efektívneho transportu od 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. 

 

 

 

MAN Truck & Bus AG so sídlom v nemeckom Mníchove je najväčšou spoločnosťou v rámci MAN Group a popredným svetovým 

dodávateľom efektívnych úžitkových vozidiel a inovatívnych dopravných riešení. Vo fiškálnom roku 2011, kedy zamestnával okolo 

34 000 pracovníkov, dosiahol predaj vyše 77 600 truckov a viac než 5700 autobusov a autobusových podvozkov značky MAN 

a NEOPLAN v hodnote 9 miliárd eur. 
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