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Společnost MAN poprvé ve své historii představila na mezinárodním
veletrhu nákladních a užitkových vozidel IAA 2016 dodávková vozidla.
Vstup do segmentu dodávkových vozidel má příčinou souvislost nejen
s rapidním růstem daného segmentu vozidel a nutností rozšířit nabídkové
portfolio produktů, ale též se zvyšující se poptávkou dopravního průmyslu.
Nová vozidla MAN TGE jsou instantním řešením pro rychlou a
jednoduchou dopravu zboží na bázi denního provozu. Rozfázované
uvedení vozidel MAN TGE na jednotlivé evropské trhy začne s novým
rokem 2017.

Trh pro MAN TGE: S modelovou řadou vozidel TGE společnost MAN
představuje lehké užitkové vozy, které by měly významně zapůsobit na
provozovatele těžkých nákladních vozidel. Během posledních několika let
segment lehkých užitkových vozidel v Evropě zaznamenává neustálý
nárůst. Pro následující tři roky je počítáno s růstem cca 10 % v segmentu
vozidel C/D, tedy vozidel s celkovou hmotností 3,0 t až 6,0 t. Mezi hlavní
faktory takového růstu patří především vzrůstající popularita velkých
dodávkových vozidel v souvislosti s rostoucí poptávkou po on-line
nákupech, univerzální registrace vozidel v souvislosti s požadovaným
stupněm řidičského oprávnění a široké možnosti využití vozidel., která se
na vozovce chovají více méně jako osobní automobily. Nemluvě o
atraktivnosti designu a konstrukce jak vnějších tvarů, tak interiéru a různých
konfigurací takových vozidel.
Klíčovým automobilovým trhem pro vozy modelové řady MAN TGE budou
nejen německy hovořící krajiny, ale také jižní a jihozápadní státy Evropy.
Velmi důležitými faktory jsou italský a francouzský trh, kde statistiky ukazují
roční registrace vozidel tohoto segmentu v hodnotách vyšších než 120 000
vozidel. Nelze zapomenout na trh krajin Beneluxu a Spojeného království,
kde trh vozidel segmentu C/D neustále expanduje a současné statistiky
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hovoří o konstantně rostoucích prodejních číslech přesahujících rovněž
hranici 120 000 jednotek. Podobně velká prodejní čísla jsou předpokládána
též pro německý trh.
Výše uvedená čísla s ambicí růstu na 125 000 jednotek ročně na každém
z dotčených automobilových trhů zakládají poměrně solidní optimistické
předpoklady do budoucna.
Vozidla MAN TGE přijdou na trhy k zákazníkům v březnu 2017 s tím , že
jejich výroba začne v dubnu téhož roku. Jako první budou uspokojeni
zákazníci na trhu v Německu, Rakousku a Holandsku s pravidelným
dvouměsíčním odstupem. Ostatní automobilové trhy evropských států
budou zásobovány od podzimu roku 2017. V dalších vybraných krajinách
bude MAN TGE k dispozici od roku 2018.

Cílové skupiny zákazníků: Cílové skupiny zákazníků nových vozidel MAN
TGE jsou diverzifikovány stejně jako je diverzifikován potenciál využití
jednotlivých aplikací. Hlavní proud zákazníků se bude rekrutovat ze skupiny
provozovatelů logistických společností, dopravních firem zainteresovaných
v rozvážkovém a dodavatelském byznysu, servisních službách či ze
skupiny profesionálních obchodníků.
MAN vidí silnou zákaznickou skupinu v logistickém a stavebním sektoru,
ovšem nový dodávkový automobil MAN TGE je vhodný rovněž pro
zákazníky se specifickými průmyslovými požadavky či dopravce osob.
MAN TGE je vysoce flexibilní vozidlo co se dostaveb a konverzí týká
nicméně modely s pohonem kol všech náprav či kol zadní nápravy jsou
velmi vhodné pro stavební průmysl. Vysoká užitečná hmotnost vozidel je
rovněž výhodou pro zákazníky pracující v segmentu provozu vozidel
přesahujících celkovou hmotnost v obligátní hodnotě 3,5 t.
Vysoce odborní konzultanti prodeje budou schopni odpovědět na všechny
otázky zákazníku přesně v okamžiku, kdy nový vůz přijde na daný
automobilový trh. Tou nejvyšší prioritou z hlediska prodeje nových vozidel
MAN TGE je nejenom úzká spolupráce s příslušnými výrobci nástaveb,
stejně jako s klíčovými zákazníky. Top model z hlediska přepravy osob
v podobě devítimístného modelu kombi je výraznou inovací v segmentu.
Významným benefitem při prodeji vozidel MAN TGE je podpora specialistů
divize MAN Service, která je známa svým skvělým a nápomocným
přístupem k zákazníkům a schopností svých pracovníků řešit problémy
zákazníků ve velmi krátkých časech, o víkendech, přes noc či při
přesčasech. Nabídka servisních služeb přirozeně obsahuje flexibilní
servisní kontrakty, stejně jako servis vozidel, prodlouženou záruku nebo
třeba garanci výměny vozidla a dvaceti čtyř hodinový servis.
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Fotografie:
MAN_TGE_1_72dpi.jpg – MAN nyní, dáky vozidlům nové modelové řady
TGE nabízí kompletní řadu dodávkových a nákladních vozidel celkové
hmotnosti od 3,5 t do 44 t a více.
MAN_TGE_3_72dpi.jpg – Moderní design a sofistikovaná technika řadí
dodávková vozidla MAN TGE na vrchol nabídky svého segmentu.

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 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 2014 obratu 14,3 miliard Eur.
Je výrobcem a dodavatelem nákladních vozidel, autobusů, vznětových motorů, turbo techniky a speciálních převodových zařízení.
Společnost MAN zaměstnává celosvětově 55 900 zaměstnanců. Na trzích, kam dodává své produkty, dlouhodobě zastává vedoucí
pozice.

