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Páté vlastní servisní zázemí MAN 

 

 Plzeň se řadí k Praze, Ostravě a Rousínovu 

 Spádová oblast západní Čechy 

 

Praha/Plzeň, 8. 9. 2018: S účinností od 1. července 2018 převzala na 

základě dohody společnost MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. od 

plzeňské společnosti Autocentrum-West s.r.o. podnikatelské aktivity na poli 

poskytování služeb v oboru servisu nákladních vozidel MAN. 

Vznikl opěrný bod MAN Truck & Bus Center Plzeň, který se řadí do sítě 

vlastních servisních zázemí ke čtyřem stávajícím: v Praze Čestlicích, v 

moravském Rousínově, v katastru obce Postřižín nedaleko Prahy a 

v Ostravě. 

"Převzetí areálu a podnikatelských aktivit v Plzni úzce souvisí se strategií 

společnosti MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.," říká Ing. Jiří 

Sedláček, vedoucí poprodejních služeb - vlastních servisů společnosti MAN 

Truck & Bus Czech Republic s.r.o. Od prvního července letošního roku tak 

funguje v Plzni páté vlastní servisní zázemí značky MAN v ČR. 

 

Tradičně vysoká kvalita 

MAN Truck & Bus Center Plzeň navazuje na dlouhodobou činnost 

smluvního servisu Autocentrum-West a poskytuje všechny standardní 

servisní a diagnostické služby vozidel MAN mimo klempířských lakovacích 

prací. Stávající zaměstnanci plzeňského centra nabízí služby obvyklého 

vysokého standardu značky MAN. 

Čtyři průjezdná stání pro silniční soupravy ve více než dostačující délce 42 

m, bohatě zásobený sklad náhradních dílů a rozlehlé parkovací plochy pro 

těžká nákladní vozidla nebo silniční soupravy jsou zárukou spokojenosti 

zákazníků.  

MAN Truck & Bus Center Plzeň má z hlediska majitelů či provozovatelů 

vozidel MAN ve spádové oblasti opravdu vysoký potenciál. Cílem je 
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postarat se o zákazníka opravdu komplexně. Tedy poskytnout servis nejen 

pro vozidla MAN, ale i pro přípojná vozidla silničních souprav.  

 

Výrazná přidaná hodnota 

MAN je značka s vysokým kreditem. Mezi řidiči, majiteli, provozovateli či 

zákazníky, stejně jako mezi ostatními účastníky silničního provozu obecně, 

a podnikateli v silniční dopravě speciálně, je známa svojí seriózností a 

vysokým standardem kvality výrobků a poskytovaných služeb. Takové 

charakteristiky bylo dosaženo nejen důsledným prosazování dlouhodobě 

vyzkoušených a vyzrálých konstrukčních řešení nákladních vozidel s 

vysoce efektivním provozem, ale též udržováním vysokého standardu 

znalostí a pracovních dovedností zaměstnanců.  

"Výraznou přidanou hodnotou pro zákazníka je vysoká míra připravenosti 

zaměstnanců a specialistů našich servisů. Vstup nového centra MAN Truck 

& Bus Center Plzeň do systému obchodních a servisních zázemí 

společnosti MAN Truck & Bus Czech Republic znamená, kromě jiného, též 

nastavení nové strategie průběžného vzdělávání jeho zaměstnanců. 

S výhodou, v tomto ohledu, budeme využívat rozsáhlého školícího zázemí 

našeho dalšího centra v Rousínově na Moravě," poodhaluje záměry 

budování ještě kvalitnějších vztahů se zákazníky Ing. Jiří Sedláček, 

vedoucí poprodejních služeb - vlastních servisů společnosti MAN Truck & 

Bus Czech Republic s.r.o. 

 

 

 

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. 

 
 

 
 
MAN Truck & Bus, jeden z největších evropských výrobců dodávkových, nákladních a užitkových vozidel a poskytovatel dopravních řešení 

dosáhl v roce 2016 obratu 9 miliard Eur. Je výrobcem a dodavatelem dodávkových automobilů, nákladních vozidel, autobusů, vznětových 
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a plynových motorů stejně jako služeb spojených s dopravou pasažerů a transportem zboží. MAN Truck & Bus je společností Volkswagen 

truck & Bus GmbH a zaměstnává celosvětově 35 000 zaměstnanců.  


