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MAN Truck & Bus je eden vodilnih evropskih proizvajalcev gospodarskih vozil in ponudnikov transportnih sistemov z letnim 
prometom okoli 11 milijard EUR (2018). Paleta izdelkov obsega kombije, tovornjake, avtobuse, dizelske in plinske motorje 
ter storitve, povezane s prevozom blaga in potnikov.  MAN Truck & Bus je podjetje skupine TRATON SE. Po vsem svetu 
zaposluje več kot 36.000 delavcev. 

 
 

 

Slovenska premiera nove generacije tovornjakov MAN  

s slavnostno primopredajo prvih novih levov  

slovenskim strankam 

 
 

 Slovenska premiera nove generacije tovornjakov MAN 

skupaj s prvimi kupci novih levov 

 Slavnostna primopredaja devetih novih levov posebne serije 

MAN First Edition 

 

V torek, 21. julija 2020 je na sedežu podjetja MAN Truck & Bus Slovenija 

potekala slovenska premiera nove generacije tovornjakov MAN. Tokratna 

premiera je bila zaradi aktualnih preventivnih ukrepov proti širjenju virusa 

COVID-19 drugačna. Novega leva trgu niso predstavili s spektakularnim 

dogodkom, kot je bila to dosedanja praksa, temveč so leva predstavili v luči 

močnega partnerja in v lokalno premiero vključili prve kupce novih vozil. 

MAN tako znova dokazuje, da zmore izzive spreminjati v priložnosti in tam 

kjer se zdi, da je cesta neprevozna odpira nove poti skupaj s strankami.  

Kot pravijo sami je novi lev prav to – močan partner. Za lastnika novi lev 

predstavlja zanesljiv tovornjak, ki je stroškovno učinkovitejši od svojega 

predhodnika. Hkrati pa s svojimi celovitimi transportnimi storitvami nudi 

močan partnerski odnos. S svojo digitalno povezljivostjo strankam omogoča 

povezovanje znotraj širše logistične verige. Vozniku pa nudi delovno okolje, 

ki si ga zasluži.  

Ljubljana, 21. 07. 2020 
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Vodja odnosov z javnostmi: 
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Tako kot je pandemija postavila transportni sektor na mesto, ki si ga zasluži 

- danes namreč ni »nikogar«, ki se ne bi zavedal pomembnosti transportnega 

sektorja za nemoteno življenje - tako novi lev odpira novo obdobje na 

področju transporta.   

 

Prvi kupci nove generacije tovornjakov MAN  

Na slovenski premieri nove generacije tovornjakov MAN so bile glavne 

zvezde izbrane MAN-ove stranke in njihovi novi levi posebne serije MAN 

First Edition.  

Ponosni lastniki posebne serije MAN First Edition (Klemen 

Transport, Omahen transport, KO TRANS, A-Sprint, Denis trans,  GOZD, 

Prevozništvo ENNA - Igor Stojanov s.p., Transport Branislav Skrube, Gašper 

transport in Štupica transport) so novega leva spoznali na skrivnostnem 

dogodku (2019) še preden je doživel svetovno premiero. Na slovenski 

premieri nove generacije tovornjakov MAN pa so svojega personaliziranega 

leva tudi uradno prevzeli.  

V odzivu na novega leva so si bili enotni. »Nova generacija MAN-ovih 

tovornjakov ponuja vse, kar smo kot kupci vedno cenili in pričakovali od 

svojih MAN-ov – le, da je sedaj vse skupaj še veliko boljše.«  

 »Z novo generacijo MAN-ovih tovornjakov smo kupcem bližje kot kdaj koli 

prej. Poskrbimo, da je poslovanje naših strank lažje in bolj učinkovito, s tem 

pa tudi bolj uspešno. Poenostavitev poslovanja - to je naša zahteva in naša 

obljuba. Nova generacija MAN-ovih tovornjakov nam omogoča, da se temu 

cilju približamo bolj kot kdaj koli prej.« Claus Wallenstein, direktor, MAN 

Truck & Bus Slovenija.  

Video > 

Fotogalerija > 

Več o novi generaciji tovornjakov MAN > 

https://brandportal.man/s/2032347/z1gPHBqB
https://brandportal.man/s/2024305/wkgWokVE
https://www.truck.man.eu/si/si/svet-man/man-v-sloveniji/novice-und-mediji/MAN-Truck-und-Bus-uvaja-novo-generacijo-tovornjakov-401984.html

