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Sajtóinformáció 

MAN Truck & Bus 
 

  

 
 

Európa egyik vezető vállalata az MAN Truck & Bus a haszonjárműgyártás és a szállítási megoldások terén, 

éves forgalma körülbelül 9 milliárd euró (2016-os adat). Termékkínálatában tehergépjárművek, autóbuszok, 

dízel- és gázmotorok is szerepelnek, emellett a személy- és az áruszállításhoz kapcsolódó különböző 

szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a Volkswagen Truck & Bus GmbH leányvállalata, világszerte több 

mint 35 000 munkatársat foglalkoztat.  

 

  1. / 3. oldal 
 

Megérkeztek az új sztárok: 

MAN ügyfélrendezvény a Korda Filmparkban 

 

Április 6-án az etyeki Korda Filmparkban egy elegáns és 
szórakoztató programokkal teli rendezvény keretében mutatkoztak 
be az MAN legfrissebb újdonságai a magyar ügyfeleknek. 
 

Mintegy 160 VIP-vendég vett részt az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 

nagyszabású rendezvényén, amelynek fő mottója így hangzott: Az MAN új 

világa. Itt tartotta hivatalos magyarországi premierjét ugyanis a TGE 

kishaszonjármű, a 2018-as modellévű TG tehergépkocsi-család, az új 

generációs Lion’s Coach turistabusz és a RIO digitális platform. 

A délután folyamán a vendégek a filmpark területén vezethették a TGE és a 

megújult TGX több példányát, sőt, a Volkswagen több elektromos hajtású 

személyautóját is kipróbálhatták. A New York utcában egy jelmezes rendőr 

megállította a tesztelőket, hogy látványos fotók készülhessenek a vendégekről 

és a járművekről. Ennek során a vezetési élményről is megkérdezték az 

ügyfeleket, akik rengeteg pozitív visszajelzést adtak. Eközben a szimulátorokon 

MAN versenykamionokkal róhatták a köröket a vendégek, akik közül a három 

leggyorsabb kört futó pilóta értékes ajándékcsomagot kapott. 

Majd az esti program a stúdióban a TGE látványos video mapping show-val 

egybekötött leleplezésével kezdődött. Ezt követően az érintett üzletágvezetők 

részletesen bemutatták az aktuális újdonságokat, vagyis a TGE típust, a 

megújult TG-családot, az új Lion’s Coach turistabuszt és a RIO digitális 

platformot.  

Henzel Ádám, a TGE értékesítési vezetője örömmel számolt be arról, hogy a 

magyarországi értékesítés idén januári beindulása óta nagyon sok ajánlatkérés  
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érkezett. Továbbá elmondta, hogy az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 

saját márkaszervizei felkészültek a TGE fogadására, a munkatársak elvégezték 

a szükséges továbbképzéseket, és minden olyan szolgáltatás elérhető a TGE 

típushoz, amelyek a tehergépkocsikhoz is rendelkezésre állnak. 

Hoyos György, az autóbusz-üzletág igazgatója és Burai Gertrúd autóbusz-

értékesítő büszkén jelentette be, hogy az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi 

Kft. 2017-ben piacvezető pozíciót ért el a távolsági buszok kategóriájában az új 

NEOPLAN Tourliner sikereinek köszönhetően. Tavaly pedig az MAN Lion's 

Coach új generációja is megjelent, amelyre szintén sok megrendelés érkezett 

már a hazai ügyfelektől. Ezek a buszok már Magyarországon is elérhetők 19,5 

tonna össztömeggel kéttengelyes, 13,1 méteres kivitelben, amelyek nagyon 

hatékony megoldást nyújtanak. A városi buszokat illetően pedig fontos hír, hogy 

idén megkezdődik a tisztán elektromos hajtású modellek üzemeltetői tesztelése. 

Dér Péter, a nagytehergépkocsik új értékesítési vezetője kiemelte, hogy a TG-

család újításai segítenek a fuvarozóvállalkozóknak megfelelő 

munkakörülményeket biztosítani a gépkocsivezetők megtartásához. Továbbá az 

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. új lendületet ad a ProfiDrive 

járművezető-képzési programnak, ezzel is hozzájárulva a jó sofőrök hiányának 

enyhítéséhez. Hosszabb távon a konvojozás is megoldást nyújt majd erre, Dér 

Péter azonban kihangsúlyozta, hogy még jó ideig nem szűnik meg a 

gépkocsivezető szerepe a járművön. Majd elmondta, hogy az MAN steyri 

üzemében már készülnek az első elektromos hajtású tehergépkocsik, és 15 

osztrák fuvarozó közreműködésével idén elindul kilenc nyerges vontató, illetve 

két- és háromtengelyes tehergépkocsi üzemeltetői tesztelése. 

Végül Orbók András a RIO rendszert ismertette, amely a Volkswagen-csoport új 

márkájaként egy digitális platformot jelent, ahol különböző digitális logisztikai 

szolgáltatásokat lehet igénybe venni. A platform központi része egy piactér, 

amelynek alkalmazásaiból mindenki összeállíthatja a saját 

szolgáltatáscsomagját. Az ingyenes alkalmazásokon túl az előfizetéses 

alkalmazások napidíjas elszámolásúak. Ezek között már jelenleg is elérhető 

fejlett térképszolgáltatás, járműhasználati analízis, a vezetési stílus kiértékelése, 

tachográfadatok távletöltése, a flotta karbantartásának tervezése, valamint 

szöveges és képüzenetes kommunikáció. 
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A szakmai előadásokat egy dinamikus táncos műsor zárta. Majd az ízletes 

vacsora után színpadra lépett az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. saját 

dolgozóiból alakult zenekara, a RockMEN Band. A rendezvény sikerét jól 

mutatja, hogy később nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett az ügyfelektől. 

 

Képek: 

T_180406_ugyfelrendezveny_Etyek_TGE_TGX: 

A vendégek a New York utcarészben próbálhatták ki a kis és nagy oroszlánokat 

egyaránt. Mind a TGE, mind a TGX járművekről nagyon pozitív vissza-jelzések 

érkeztek az ügyfelek részéről 

 

T_180406_ugyfelrendezveny_Etyek_eloadas: 

A színvonalas rendezvény esti programjának az etyeki Korda Filmpark egyik 

stúdiója adott helyszínt 

 


