
 
 

 

 

  

 

 
 

 

Grupa MAN o rocznym obrocie powyżej 14,3 miliardów euro (2014) należy do wiodących europejskich przedsiębiorstw 

przemysłowych w sektorze Transport-Related Engineering. Firma MAN oferuje pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki 

wysokoprężne, maszyny wirnikowe oraz napędy specjalne, zatrudniając w swoich zakładach na całym świecie ponad 

55 900 pracowników. Poszczególne piony przedsiębiorstwa MAN zajmują wiodące pozycje na rynkach swoich 

produktów.  
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MAN rozszerza paletę swoich produktów o lekki  

samochód dostawczy MAN TGE 

Podstawę stanowi współpraca z Volkswagen Samochody 

Użytkowe 

 

MAN Truck & Bus rozszerza paletę swoich produktów o klasę lekkich 

samochodów dostawczych, dzięki czemu oferta będzie teraz obejmować 

pełen zakres pojazdów użytkowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3 

do 44 ton. Nowy typoszereg oznaczony symbolem MAN TGE został 

zaprojektowany przez Volkswagen Samochody Użytkowe i będzie 

produkowany w Polsce w nowych zakładach we Wrześni, razem z 

posiadającym tę samą konstrukcję Volkswagenem Crafter. Obie marki 

oczekują od tej współpracy korzyści strategicznych związanych z 

pozyskiwaniem nowych grup klientów. Nowy model MAN TGE zostanie po 

raz pierwszy zaprezentowany na targach IAA 2016, a w sprzedaży będzie 

dostępny od 2017 roku. 

Joachim Drees, prezes zarządu MAN Truck & Bus wśród wielu klientów 

MAN zauważa zapotrzebowanie na pojazdy tej klasy: „Nowy lekki samochód 

dostawczy MAN, plasujący się poniżej naszego MAN TGL pozwoli nam 

zagospodarować nowy obszar. Wielu naszych klientów posiadających 

pojazdy ciężkie, potrzebuje również lekkich samochodów dostawczych. 

Dlatego też MAN TGE jest idealnym uzupełnieniem naszej dotychczasowej 

oferty pojazdów. Potrzeby i branże naszych klientów są nam doskonale 

znane, dzięki czemu będziemy mogli zaoferować samochody i zabudowy o 

rozwiązaniach idealnie dostosowanych do ich oczekiwań. Sprawdzony 

profesjonalny serwis samochodów ciężarowych oraz szeroki zakres usług 

będą wyznaczać nowe standardy w tym nowym segmencie wagowym i 

wzbudzą entuzjazm klientów do naszych lekkich samochodów 

dostawczych.“ 

W ten sposób klienci MAN otrzymają w przyszłości od jednego dostawcy 

pełen zakres sprzedaży i usług, od lekkich samochodów dostawczych aż po 

pojazdy klasy ciężkiej. Oprócz klasycznego furgonu MAN będzie oferować 

także specjalne rozwiązania w zakresie zabudowy, między innymi dla 

pojazdów budowlanych, komunalnych lub pożarniczych. W związku z tym 
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wieloletnie i sprawdzone relacje handlowe MAN z producentami zabudów 

będą dalej rozszerzane. 


