
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

MAN Truck & Bus jest jednym z czołowych europejskich producentów pojazdów użytkowych i dostawców rozwiązań dla 

branży transportowej, osiągającym roczne obroty o wartości około 11 miliardów euro (dane za rok 2018). W ofercie firmy 

znajdują się samochody dostawcze, pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne i gazowe, a także usługi 

związane z przewozem osób i transportem towarów. Przedsiębiorstwo MAN Truck & Bus należy do spółki TRATON AG 

i zatrudnia pond 36 000 pracowników na całym świecie. 

 

 
 

 

MAN Truck & Bus Polska 

Al. Katowice 9, Wolica 

PL-05-830 Nadarzyn 
 
 

Wszelkie pytania prosimy 

kierować do: 

Marta Stefańska 

Telefon: +48 22 738 69 10 
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marta.stefanska@man.eu 
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15 autobusów MAN Lion’s City dla Gliwic 

 

W dniu 08.03.2021r. w Urzędzie Miasta Gliwice miało miejsce podpisanie 

umowy na dostawę 15 autobusów miejskich MAN Lion’s City, którą 

podpisali przedstawiciele zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Miejskiej oraz Małgorzata Durda, dyrektor ds. produktu i sprzedaży 

autobusów w MAN Truck & Bus Polska.  

Gliwice zamówiły autobusy  o długości 18,7 m. Układ napędowy tych 

pojazdów wyposażony będzie w nowoczesny moduł EfficientHybrid 

pozwalający odzyskiwać i magazynować energię hamowania, a 

następnie wykorzystywać ją do zasilania urządzeń pokładowych oraz 

wspomagania napędu.  

W efekcie autobusy stają się jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska 

naturalnego a i koszty ich eksploatacji ulegają dodatkowemu obniżeniu. 

Pojazdy będą wyposażone m.in.  w czworo drzwi w układzie 2-2-2-2,  

klimatyzację cało pojazdową, rampę dla wózków inwalidzkich oraz 

specjalne, wydzielone w przestrzeni pasażerskiej miejsce do ich 

przewozu. Pasażerowie będą mogli korzystać z 39 wygodnych 

tapicerowanych siedzeń, dostępnych również z poziomu niskiej podłogi, 

co ułatwi zajmowanie miejsc siedzących  osobom z ograniczoną 

możliwością poruszania się. W czasie podróży możliwe będzie 

skorzystanie z zainstalowanych w tych pojazdach portów USB, w celu 

doładowania baterii urządzeń mobilnych. Zamówione autobusy MAN 

Lion’s City wyposażone zostaną również w wiele systemów dodatkowych 

takich jak: informacja pasażerska, monitoring wizyjny, pobieranie opłat za 

przejazdy, pokładowa sieć WiFi, itp. 
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„Bardzo się cieszę, że oferta MAN-a zwyciężyła w Gliwicach i na ulice 

tego miasta wyjadą nowe, niskopodłogowe  autobusy miejskie  z logo lwa. 

To nowoczesne, komfortowe pojazdy z wieloma udogodnieniami dla 

pasażerów, wyposażone w ekonomiczne i ekologiczne silniki.  

Podpisujemy dziś umowę z naszym długoletnim klientem, 

Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej w Gliwicach. Nasza współpraca 

trwa od 2000 roku, choć ostatnia dostawa całkowicie nowych pojazdów 

miała miejsce 2006 roku. Bardzo dziękuję za Państwa lojalność wobec 

marki MAN. Jestem przekonana, że nasze autobusy będą dobrze służyć 

miastu i jego mieszkańcom” powiedziała Małgorzata Durda z MAN Truck 

& Bus Polska. 

 

 

 
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. 

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
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