23 pojazdy MAN TGE dla Komendy Stołecznej Policji

Wolica, 04.08.2020

Komenda Stołeczna Policji odebrała 23 ambulanse pogotowia ruchu
drogowego MAN TGE
MAN Truck & Bus Polska

W dniu 28 sierpnia br. w Warszawie miało miejsce robocze przekazanie
23 ambulansów pogotowia drogowego MAN TGE 3.180. Odbyło się ono
w Wydziale Transportu Komendy Stołecznej Policji, gdzie grupa ok 50
policjantów

brała

udział

w

praktycznym

szkoleniu

dotyczącym

Al. Katowice 9, Wolica
PL-05-830 Nadarzyn

Wszelkie

pytania

kierować do:
Marta Stefańska
Telefon: +48 22 738 69 10

użytkowania nowych pojazdów. Przekazywane pojazdy to samochody

Telefon: +48 795 586 803

dostawcze MAN TGE przeznaczone do wykonywania przez Policję

www.truck.man.eu/pl

marta.stefanska@man.eu

Ruchu Drogowego zadań w zakresie obsługi zdarzeń drogowych. Ich
zabudowy przygotowała firma AMZ Kutno. We wnętrzu pojazdu
wykonywane

będą

podstawowe

czynności

służbowe

takie

jak

sporządzanie dokumentacji służbowej, czy sprawdzanie osób i pojazdów.
Konstrukcja pojazdu pozwala na bezpieczny przewóz wyposażenia
specjalistycznego, czy też swobodne poruszanie się funkcjonariuszy po
przedziale pojazdu. „Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że kolejna instytucja
państwowa zdecydowała się na zakup furgonów marki MAN. Po
dostawach pojazdów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w
Warszawie, Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego, do grona
naszych

partnerów

dołącza

Komenda

Stołeczna

Policji.

Wybór

oferowanych przez nas pojazdów w postępowaniu przetargowym
potwierdza jakość naszych produktów a także doskonałe przygotowanie
serwisów MAN do specyfiki pracy służb mundurowych i potrzeb klientów
instytucjonalnych.” powiedział Grzegorz Rogalewicz, dyrektor ds.
sprzedaży samochodów dostawczych w MAN Truck & Bus Polska.

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 2019). 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 37 000 pracowników na całym świecie.
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MAN w Polsce
Koncern MAN obecny jest na polskim rynku od 27 lat. W tym okresie sprzedał ponad 53 000 pojazdów użytkowych,
wyprodukował ponad 130 000 ciężarówek i ponad 20 000 autobusów miejskich. W roku 2019 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 1781 autobusów kompletnych, 1156
podwozi autobusowych i 19 502 ciężarówek.
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 Services 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, gdzie powstało już ponad 30000 samochodów TGE.
W lutym 2020 roku w Bilbao swoją światową premierę świętowała nowa generacja pojazdów ciężarowych MAN
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