
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

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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Best Truck, Best Van i Best Bus: MAN zdobywa dziesięć 

renomowanych nagród w ramach ETM Awards 2020 

 

To ogromny sukces. W ramach tegorocznej edycji nagrody ETM 

Awards firma MAN Truck & Bus zwyciężyła aż w dziesięciu 

kategoriach. Takiego wyniku nie udało się do tej pory uzyskać 

żadnemu producentowi. Samochody dostawcze, pojazdy ciężarowe 

i autokary – cała rodzina produktów MAN spotkała się z olbrzymim 

zainteresowaniem czytelników, klientów i kierowców. 

 

• MAN eTGE, MAN Lion's City 12 E i MAN eTGM zdobywają nagrody w 

każdej z trzech kategorii specjalnych: e-van, e-bus i e-truck 

• Nowa generacja pojazdów ciężarowych na czele: MAN TGX i MAN 

TGS zwyciężyły w kategoriach transport dalekobieżny, wywrotki do 

32 t i transport dostawczy od 18 t 

• Lion´s City zwycięzcą w kategorii autobusów miejskich, Lion's 

Intercity w kategorii autobusów dalekobieżnych a Lion's Coach w 

kategorii autokarów 

• Wyróżnienia zdobyły także: MAN Service Complete w kategorii 

Truck-Trailer Service i MAN Financial Services za usługi w zakresie 

leasingu i finansowania pojazdów ciężarowych 

Również w tym roku specjalistyczne czasopisma poświęcone pojazdom 

użytkowym, trans aktuell, lastauto omnibus i FERNFAHRER wspólnie z 
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DEKRĄ, poprosiły o wybranie najlepszych pojazdów użytkowych i 

najlepsze marki branży pojazdów użytkowych. Wielu czytelników 

odpowiedziało na to zaproszenie do udziału w plebiscycie. W ramach 

nagrody ETM Awards o tytuł „Best Truck”, „Best Van” i „Best Bus” 

ubiegało się ponad 250 pojazdów użytkowych w 16 kategoriach – od 

„Cieszymy się tym bardziej, że aż dziesięć renomowanych nagród w 

ramach ETM Awards przypadło w udziale MAN Truck & Bus. Odnieśliśmy 

wielki sukces!”, mówi Göran Nyberg, członek zarządu odpowiedzialny za 

sprzedaż i marketing w MAN Truck & Bus, i dodaje: „Fakt, że cała rodzina 

naszych produktów spotkała się z dużym zainteresowaniem, świadczy o 

dobrym postrzeganiu naszej marki oraz zadowoleniu klientów i kierowców 

z naszych pojazdów użytkowych, autobusów i vanów. Sukces ten nie 

byłby możliwy bez ogromnego zaangażowania naszego zespołu, któremu 

zawsze zależy na jak najlepszych efektach.” 

MAN zwycięża we wszystkich trzech kategoriach pojazdów 

elektrycznych 

Nagroda obejmowała trzy kategorie specjalne – e-van, e-bus i e-truck. 

We wszystkich tych kategoriach zwycięstwo odniosła firma MAN Truck & 

Bus. Pierwsze miejsca w swoich kategoriach zdobyły MAN eTGE, MAN 

Lion's City 12 E i MAN eTGM. „W ten sposób cała flota elektryczna MAN 

zdobyła nagrodę. To najlepszy sygnał, że nasze nowoczesne pojazdy 

elektryczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem”, mówi Nyberg. 

Nowa generacja pojazdów ciężarowych w centrum zainteresowania 

W kategoriach pojazdów ciężarowych na najwyższym podium znalazł się 

jednak nie tylko MAN eTGM. W kategorii pojazdów dalekobieżnych 

pierwsze miejsce zajął MAN TGX, w kategorii wywrotek do 32 ton MAN 

TGS, zaś w kategorii ciężkiego transportu dystrybucyjnego powyżej 18 

ton również MAN TGS. Wszystkie zwycięskie pojazdy użytkowe należą 

do nowej generacji pojazdów ciężarowych zaprezentowanych oficjalnie 
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przez firmę MAN Truck & Bus w lutym tego roku. Wszystkie te pojazdy 

konsekwentnie uwzględniają zmieniające się potrzeby branży 

transportowej, wyznaczając nowe standardy, między innymi, w zakresie 

systemów wspomagania kierowcy, orientacji kierowcy, sieci cyfrowych i 

zrównoważonego rozwoju. „Fakt, że nasze nowe pojazdy przekonały 

czytelników najlepiej świadczy o tym, że projektując nową generację, 

wybraliśmy właściwą drogę. Staramy się ułatwić pracę naszym klientom, 

zapewniając im większą efektywność i skuteczność. Cel ten będzie nam 

przyświecał także w przyszłości”, podkreśla Göran Nyberg, członek 

zarządu MAN odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. 

Autobusy MAN prześcigają konkurentów 

Doskonale ocenione zostały także autobusy MAN. W kategorii liniowych 

autobusów miejskich wygrał MAN Lion´s City G z MAN EfficientHybrid. 

MAN Lion's Intercity tryumfował w kategorii autobusów dalekobieżnych, a 

MAN Lion's Coach - aktualny „Coach of the Year 2020” - zwyciężył w 

kategorii autokarów. Ponadto pierwsze miejsce zajął MAN Service 

Complete w kategorii Truck-Trailer Service. „Wyróżnienie to jest wyrazem 

uznania czytelników dla wysokiego poziomu naszego serwisu”, wyjaśnia 

Christoph Huber, prezes zarządu spółki MAN Truck & Bus Deutschland 

GmbH, i dodaje: „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasze pojazdy i usługi, 

zwłaszcza na naszym rodzimym rynku niemieckim, spotykają się z tak 

wysoką oceną osób, które codziennie z nich korzystają. Trudno wyobrazić 

sobie większą pochwałę”. Z pozytywną reakcją czytelników spotkała się 

również oferta koncernu dotycząca usług finansowych: MAN Financial 

Services już drugi rok z rzędu zdobył z wyraźnym wyprzedzeniem 

nagrodę w kategorii „Leasing i finansowanie pojazdów ciężarowych”. 

 

 

 

 

https://content.presspage.com/uploads/2341/800_p-bus-eot-lionscity18g-2019-01.jpg?10000


 
 

 

 

  

 

 

 

 
 Strona 4/4 

Wirtualne wręczenie nagród zwycięzcom edycji 2020 

Wydawnictwo ETM Verlag i DEKRA, ze względu na aktualną sytuację, po 

raz pierwszy w historii zaprezentowali zwycięzców nagrody ETM Awards 

podczas wirtualnej uroczystości. Była ona transmitowana na żywo 23 

lipca 2020 r. na Facebooku, YouTubie i eurotransport.de. 

 


