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V případě potřeby bližších

MAN podepsal novou smlouvu s MAN V.I. Importador Canarias

informací kontaktujte:
Dr. Zdena Erbenová
zdena.erbenova@man.eu

Společnost MAN Truck & Bus podepsala novou importérskou smlouvu
s MAN V.I. Importador Canarias. Společnost je součástí Grupo Domingo
Alonso, skupiny složené s devatenácti dealerských společností, které na
Kanárské ostrovy dováží také vozidla Volkswagen.
První dealerskou dohodu uzavřeli obě společnosti v osmdesátých letech
minulého století, ale začátky vzájemné obchodní spolupráce sahají až do
roků padesátých. První nákladní automobil MAN dopravili na Kanárské
ostrovy v roce 1952. V roce 1953 jej zakoupila firma rozvážející nápoje, u
které za prvních dvacet čtyři měsíců provozu vůz najezdil 100 000 km bez
jediné poruchy. Tehdejší generální ředitel importérství Domingo Alonso
odměnil řidiče sumou 500 peset. Vozidlo brázdilo cesty na Kanárských
ostrovech až do roku 1978.
I když Kanárské ostrovy stále ještě trpí důsledky ekonomické krize, v roce
2014 se tam prodalo celkově 29 vozidel MAN. Populární jsou hlavně
modely obchodních řad TGL a TGM. V roce 2015 by značka MAN chtěla
na tomto exotickém trhu dosáhnout 9,5 % podíl na celkových prodejích
nákladních vozidel.
Společnost MAN V.I. Importador Canarias provozuje vlastní prodejní
středisko a servisy na centrálním ostrově Gran Canaria i na největším
ostrově Tenerife. Obchodní partnery v rámci souostroví má však též na
Fuerteventuře. V budoucnosti plánuje rozsáhlé investice s cílem pokračovat
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v úspěšném dlouhodobém partnerství a dodržovat vysoké standardy
společnosti MAN.

Další informace na www.mantruckandbus.cz

Program efektivní dopravy MAN Truck & Bus
Objem dopravy na evropských silnicích neustále roste. Současně však v důsledku
ubývání zdrojů energie je doprava stále dražší. MAN Truck & Bus jako jeden
z předních výrobců autobusů a nákladních vozidel výraznou mírou přispívá
k neustálému zlepšování efektivity dopravy. MAN nabízí komplexní program
snižování celkových nákladů z vlastnictví vozidla. Efektivita dopravy – zahrnující
technologii, servis, náklady na řidiče a další expertizy – chrání životní prostředí a je
přidanou hodnotou pro naše zákazníky.

Společnost MAN Group, jeden z největších evropských hráčů oboru dopravního inženýrství, dosáhla v roce 2013 obratu 15,7 miliard Eur.
Je výrobcem a dodavatelem nákladních vozidel, autobusů, vznětových motorů, turbo techniky a speciálních převodových zařízení.
Společnost MAN zaměstnává celosvětově 53 500 zaměstnanců. Na trzích, kam dodává své produkty, dlouhodobě zastává vedoucí pozice

