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Országos roadshow: bemutatkozott az MAN megújult
tehergépjármű-generációja
Nyár végén útjára indult az új MAN TG-családot bemutató
magyarországi roadshow, amelynek négy állomásán személyesen
is megismerhették és tesztelhették az ügyfelek az MAN új, büszke
oroszlánjait.
•
•

Országos roadshow: személyes ismerkedés az új MAN TGX
típussal
Az új fóti kirendeltség bemutatása
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Idén februárban az elmúlt húsz év legjelentősebb fejlesztési projektjének
megkoronázásaként az MAN a spanyolországi Bilbao városában lerántotta a
leplet az új TG-család tagjairól. A koronavírus-helyzet azonban jó időre
meghiúsította a magyarországi bemutatórendezvényeket, ahol az érdeklődők
személyesen is megismerhették, illetve kipróbálhatták volna az izgalmas
újdonságokat. Ezekre csak nyár végétől adódott lehetőség.
Lazább, de biztonságosabb formában
Az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. vezetősége természetesen az
ügyfelek egészségét és biztonságát előtérbe helyezve a szokásos nagy
létszámú, elegáns központi rendezvények helyett inkább egy országos
roadshow mellett döntött. Ezt is lazább formában, szabadtéren, kertipartistílusban tervezte meg. Az MAN magyarországi kirendeltségein a vendégek
kisebb rendezvények, illetve csoportos szakmai programokon keresztül
ismerhették meg az új TG-család újdonságait. Az új TGX nyerges vontatókat
pedig közúti forgalomban, illetve a kirendeltségek területén egy ügyességi
verseny keretében próbálhatták ki az érdeklődők.
Menetrend
A program augusztus 28-29-én indult Győrben, ahol az új TG-család
megérkezése mellett a kirendeltség huszadik születésnapját is megünnepelték
a vendégek Varga Norbert kirendeltségvezetővel közösen. Majd szeptember 4Európa egyik vezető vállalata az MAN Truck & Bus a haszonjárműgyártás és a szállítási megoldások terén,
éves forgalma körülbelül 11 milliárd euró (2019-es adat). Termékkínálatában kishaszongépjárművek,
tehergépjárművek, autóbuszok, dízel- és gázmotorok is szerepelnek, emellett a személy- és az áruszállításhoz
kapcsolódó különböző szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a TRATON SE leányvállalata, és
világszerte több mint 37 000 munkatársat foglalkoztat.
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én az újonnan felépült fóti kirendeltségen állomásozott a roadshow, ahol az after
sales részleg sátraiban a szervizszerződésekről, a Driver App alkalmazásról, a
Service Care szolgáltatásról, valamint az aktuális kampányokról is
tájékozódhattak az érdeklődők. Ezenkívül egy aranyszínben pompázó,
hazánkban is méltán népszerű, prémiumkategóriájú Neoplan Tourliner távolsági
autóbuszt és a használt járművekkel foglalkozó TopUsed üzletág egyik kiváló,
akciós TGX nyerges vontatóját is megismerhették. A kishaszonjárműveket pedig
különféle TGE modellek képviselték, amelyeket szintén kipróbálhattak a
résztvevők. Sőt, még egy tisztán elektromos hajtású eTGE is várta a vendégeket
a műhelyben.
Az MAN új fóti kirendeltségén vette át ünnepélyes keretek között az első itthon
forgalomba helyezett új MAN TGX nyerges vontatót Csókási Zoltán, a CsókásiTrans Kft. tulajdonosa. Az ügyfélnél korábban egy hónapig volt teszten egy új
TGX modell, amelyről a pozitív tapasztalatait is megosztotta a jelenlévőkkel,
kiemelve az alacsony üzemanyag-fogyasztását.
A roadshow következő állomása szeptember 25-én Tiszaújvárosban, utolsó
állomása pedig október 1-én az MAN pécsi kirendeltségénél volt. A vendégek
nagyon pozitív visszajelzéseket adtak a megújult modellekről.
Persze az érdeklődők a roadshow napjain kívül is bármikor betérhetnek az MAN
kirendeltségeibe, és megtekinthetik vagy akár ki is próbálhatják az új TGX
nyerges vontatókat.

Új bázis Fóton
Az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. négy saját kirendeltségből álló
hálózata idén egy ötödik taggal bővül. A várhatóan ősz végén megnyíló fóti
telephely stratégiailag kiváló helyen, az M3-as autópálya és az M0-s autóút
csomópontja mellett fekszik. A 19 ezer négyzetméteren elterülő létesítmény egy
1800 négyzetméter alapterületű épületet foglal magában, amelynek 1300
négyzetméteres műhelye egyszerre akár húsz járművet is fogadhat azok
méretkategóriájától függően. Az MAN kishaszonjárművek, tehergépkocsik és
autóbuszok teljes körű szervizkiszolgálása mellett előrehaladott tárgyalások
folynak arról, hogy Volkswagen kishaszonjárművek márkaszervizeként is
működhessen a fóti bázis. Az értékesítési tevékenység pedig a TGE típussal
kezdődik majd el, amelyet egy elegáns, fűthető bemutatóterem is támogat, ez a
kör persze később az MAN többi termékével is kibővül.
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Képaláírások:
P_MAN_Győr_új_TG_bemutató 0:
A roadshow első állomása a 20 éves győri MAN kirendeltség volt

P_MAN_Fót_és_új_TG_bemutató_1:
A roadshow fóti állomásán a demójárművek mellett az első magyarországi új
TGX ügyfélautót is megtekinthették a vendégek.

P_MAN_Fót_és_új_TG_bemutató_3:
Fóton egy elektromos hajtású eTGE is tiszteletét tette.

P_MAN_Fót_és_új_TG_bemutató_10:
A fóti kirendeltség várhatóan ősz végén nyitja meg kapuit.
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