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Wolica  28.01.2016 

 

MAN powraca na podium jako Nr 1 w Polsce 

 
W roku 2015 firma MAN Truck & Bus Polska ponownie została liderem 

rynku pojazdów ciężarowych. Według statystyk Polskiego Związku 

Przemysłu Motoryzacyjnego w 2015 roku w Polsce zarejestrowanych 

zostało 4183 nowych pojazdów ciężarowych MAN. Udział marki w rynku 

wyniósł 18,9%. Również w sektorze autobusów wynik MAN w Polsce jest 

wyjątkowo dobry. Dostarczając 168 autobusów, MAN zajął drugie miejsce 

w tym segmencie na rynku polskim. 

„Ten doskonały wynik cieszy nas szczególnie z dwóch względów. Po 

pierwsze po trzyletniej przerwie powróciliśmy na pierwsze miejsce 

sprzedaży pojazdów ciężarowych w Polsce. Po drugie umocniliśmy naszą 

pozycję w ramach koncernu, stając się trzecim rynkiem na świecie. 

To właśnie w Polsce, po Niemczech i Francji, MAN sprzedaje najwięcej 

swoich pojazdów.” powiedział Piotr Stański, Prezes Zarządu MAN Truck & 

Bus Polska. 

Systematycznie rosła sprzedaż pojazdów MAN z kontraktami serwisowymi. 

Aktualnie co czwarty pojazd ciężarowy MAN sprzedawany jest z tą usługą. 

Sprzedaż pojazdów używanych od kilku lat utrzymuje się na bardzo dobrym 

poziomie. W roku 2015 wyniosła 844 pojazdy, odnotowując wzrost o 20%.  

Sukces rynkowy MAN w roku 2015 zawdzięczamy zarówno doskonałemu 

produktowi, jakim jest niezawodna i ekonomiczna ciężarówka MAN jak 

również dopasowanym do potrzeb rynku ofertom sprzedażowym i 

obsłudze serwisowej. 

W roku 2015 firma MAN Truck & Bus Polska kontynuowała działania 

promocję usługi oferowane w autoryzowanej sieci serwisowej. Przez 

minione 12 miesięcy oferowane były pakiety serwisowe w atrakcyjnych 

cenach jak również oryginalne części zamienne serii ecoline, oraz oferta 

Dobre roczniki skierowana do użytkowników starszych pojazdów 

ciężarowych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród klientów. 

W roku 2015 wystartował także program Rok to za mało, w którym 

oryginalne części zamienne MAN, zakupione w sieci serwisowej objęte 

zostały dwuletnią gwarancją. 
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W roku 2015 MAN, już po raz czwarty z rzędu z w raporcie TÜV, został 

doceniony i nagrodzony jako producent najbardziej bezawaryjnych 

ciężarówek.  

Grupa MAN jest jednym z wiodących europejskich przedsiębiorstw przemysłowych działających w dziedzinie inżynierii związanej z 

transportem, osiągającym obrót około 15,8 mld € (2012 r.). Jako dostawca ciężarówek, autobusów, silników Diesla, turbozespołów oraz 

specjalistycznych przekładni firma MAN zatrudnia około 54 300 pracowników na całym świecie. Firma zajmuje wiodące pozycje na rynku 

we wszystkich obszarach swej działalności biznesowej.  

 


