
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

Firma MAN Truck & Bus jest jednym z wiodących europejskich producentów samochodów użytkowych i dostawców 

rozwiązań transportowych, osiągającym roczny obrót 9,5 miliarda euro (2020 r.). Oferta produktów obejmuje 

transportery, samochody ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne i gazowe oraz usługi związane z przewozem osób 

i towarów. MAN Truck & Bus jest przedsiębiorstwem spółki TRATON AG i zatrudnia ponad 37 000 pracowników na 

całym świecie.  
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Firma GTV Bus z Ozimka odbiera 40 samochodów 

dostawczych MAN TGE  

 

Firma GTV Bus, lider międzynarodowych przewozów osobowych, 

odbiera 40 samochodów dostawczych MAN TGE w wersji combi. 

 

W  dniu 30.06.2021 w siedzibie firmy Vvan Grabowski odbyło się uroczyste  

przekazanie 40 MAN TGE w wersji osobowej, które zamówiła firma GTV 

Bus. W uroczystości udział wzięli Marc Martinez, prezes zarządu MAN Truck 

& Bus Polska, Grzegorz Rogalewicz, dyrektor ds. sprzedaży samochodów 

dostawczych, Marcin Jaworski prezes zarządu GTV Bus, Tomasz Oleśków, 

dyrektor projektów międzynarodowych oraz właściciel firmy zabudowującej; 

Jan Grabowski. 

Zamówione samochody to 9 osobowe vany zabudowane przez firmę Vvan 

Grabowski. Pojazdy napędza najnowsza jednostka silnika spełniająca 

najostrzejsze normy czystości spalin cechująca się najniższym w swojej 

klasie zużyciem paliwa. Ponadto pojazdy wyposażone są w liczne systemy 

wspomagające pracę kierowcy, zapewniając najwyższy standard 

bezpieczeństwa,  a są to między innymi: asystent hamowania awaryjnego, 

system wykrywania zmęczenia kierowcy, ogólnoeuropejski system eCall, 

przednie i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, systemy 

kontroli trakcji i stabilizacji jazdy, w tym asystent bocznego wiatru, system 

wspomagania ruszania na wzniesieniu, kamera cofania. Ponadto w 

samochodach znajdują się liczne systemy zapewniające najlepszy komfort 

podróży dla pasażerów: system audio MAN Media Van z 6 głośnikami, 

mailto:marta.stefanska@man.eu
http://www.truck.man.eu/pl


 
 

Strona 2/3 

wygłuszenie wnętrza pojazdu, klimatyzacja oraz ogrzewanie z 

indywidualnymi nawiewami dla przestrzeni pasażerskiej, wygodne 

pojedyncze fotele dla pasażerów, tapicerka wykonana według 

indywidualnego projektu, dodatkowe gniazda 12V USB w przestrzeni 

pasażerskiej i bagażowej. Przegroda oddzielająca przestrzeń bagażową od 

osobowej zapewnia bezpieczeństwo podróżnych podczas przewozu 

dodatkowego bagażu. Oświetlenie wewnętrzne przestrzeni pasażersko-

bagażowej wykonane zostało w technologii LED. Zamontowane zostało 

także oświetlenie stopni wejściowych oraz wieszaczki na ubrania na ścianie 

grodziowej w części osobowej. 

 „Gratuluję firmie GTV Bus zakupu 40 samochodów MAN TGE. To świetna 

decyzja zarówno jeśli chodzi o komfort pracy kierowcy i pasażerów, jak i o 

efektywne zarzadzanie flotą i koszty eksploatacji. Samochody dostawcze 

MAN charakteryzują się wysokim komfortem podróży, bogatym 

wyposażeniem w systemy wspierających pracę kierowcy i komfortowy fotel, 

szczególnie istotny na dalekich trasach. Mam nadzieję, że będziecie 

Państwo zadowoleni z tego zakupu, a nasza współpraca będzie rozwijać się 

tak dynamicznie jak sama firma GTV Bus.” powiedział Marc Martinez 

podczas oficjalnego przekazania kluczyków.  

Realizowane zamówienie jest wynikiem porozumienia, zawartego przez obie 

firmy na dostawę samochodów dostawczych oraz autobusów turystycznych. 

 

Podpisy przy fotografiach: 

1. 40 nowych samochodów dostawczych MAN TGE w wersji osobowej zasili flotę firmy GTV 

Bus 

2. Przekazanie symbolicznego klucza do samochodów, od lewej: Jan Grabowski, Marc 

Martinez, Marcin Jaworski, Grzegorz Rogalewicz 

3. Prezes zarządu GTV Bus Marcin Jaworski oraz prezes MAN Truck & Bus Polska Marc Martinez 

podczas przekazania pojazdów MAN TGE 

 

MAN w Polsce 

Koncern MAN obecny jest na polskim rynku od 28 lat. W tym okresie sprzedał ponad 53 000 pojazdów użytkowych, 

wyprodukował  ponad 150 000 ciężarówek i ponad 18 000 autobusów miejskich. W roku 2020 firma MAN 

potwierdziła pozycję największego producenta pojazdów użytkowych w Polsce. Fabryki w Starachowicach i 

Niepołomicach opuściło ponad 22. tysiące pojazdów z logo MAN, w tym 1920 autobusów kompletnych i 708 podwozi 

autobusowych i 15774 ciężarówki. Produkowany w Niepołomicach pojazd MAN TGX nowej generacji zdobył 

najważniejszą nagrodę branży ciężarowej International Truck of the Year 2021! 
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MAN Truck & Bus Polska, to spółka zajmująca się sprzedażą i obsługą posprzedażną pojazdów marki MAN i 

Neoplan w Polsce. Dysponuje ona siecią serwisową składającą się z 32 punkty, w tym 7 własnych serwisów, jak 

również 25 autoryzowanych stacji obsługi. 

W Polsce MAN posiada dwa zakłady produkcyjne. Zakłady MAN Truck Polska Sp. z o.o., zlokalizowany w 

podkrakowskich Niepołomicach to najnowocześniejsza fabryka pojazdów ciężarowych w Europie, otwarta w 2007 

roku. Produkuje pojazdy MAN klasy ciężkiej, przeznaczone do eksploatacji w całej Europie. 

MAN jest też największym producentem autobusów w Polsce, których montaż odbywa się w fabryce w 

Starachowicach. Zakład ten to centrum kompetencyjne produkcji niskopodłogowych autobusów miejskich dla całego 

koncernu MAN.  

W Poznaniu od 2006 roku działa MAN Shared Service Center, centrum finansowo-księgowe obsługujące procesy 

księgowe większości europejskich spółek koncernu MAN. 

W 2017 roku do portfolio swoich produktów MAN wprowadził lekki samochód dostawczy MAN TGE o dmc od 3 do 

5,5t. Produkowany jest on w fabryce w Białężycach, zarówno w wersji z napędem konwencjonalnym, jak i z 

napędem elektrycznym. 

 

 

 


