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Společnost MAN na výstavě COMTRANS v Moskvě

MAN Truck & Bus
Czech Republic s r.o.
Marketing & Communications
Obchodní 120

Na mezinárodní výstavě užitkových vozidel COMTRANS 2013, která

251 70 Čestlice

proběhla od 10. do 14. září letošního roku, odevzdala společnost MAN

V případě potřeby bližších

Truck & Bus svůj první vyrobený tahač návěsů v Rusku: MAN TGS 33.440.

Dr. Zdena Erbenová

informací kontaktujte:

zdena.erbenova@man.eu

Zákazníkem je společnost PKF Strojbeton, moskevský výrobce stavebních
materiálů.

Během veletrhu COMTRANS byl podepsán též velký kontrakt na 435
podvozků MAN, které si objednala společnost Magnit, největší ruský podnik
v sektoru obchodu s potravinami. Vozidla MAN TGS s motory o
maximálním výkonu 265kW/360 k, se zadní zvedací nápravou a
chladírenskou skříňovou nástavbou budou zásobovat potravinami a nápoji
prodejny společnosti Magnit po celém Rusku.
Společnost MAN Truck & Bus a její pobočka MAN Truck & Bus RUS
dodávají nákladní vozidla tomuto zákazníkovi v závislosti na jeho obratu –
s řetězcem 7400 supermarketů totiž společnost Magnit vlastní též největší
distribuční síť. Magnit má okolo 200 tisíc zaměstnanců a flotilu zhruba 5000
vozidel z nich je 4783 značky 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.

www.mantruckandbus.cz
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MAN Truck & Bus AG se sídlem v německém Mnichově je největší společností v rámci MAN Group a jedním z vedoucích výrobců
užitkových vozidel a poskytovatelů inovativních dopravních řešení ve světovém měřítku.V obchodním roce 2011 společnost zaměstnávala
34 000 pracovníků, prodala více než 77 600 nákladních vozidel a 5700 autobusů a podvozků pro autobusy značky MAN a NEOPLAN a
její obrat dosáhl hodnoty 9 miliardy Eur.

