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MAN Truck & Bus Polska 

Dział Komunikacji 

Al. Katowicka 9, Wolica 

05-830 Nadarzyn 

 

Wszelkie pytania należy kierować 

do: 

Marta Stefańska 

Tel.  +48 22 738 69 10 

Marta.Stefanska@man.eu 

www.mantruckandbus.pl 

 

Wolica 31.07.2013 

MAN będzie przewoził Volkswageny 

 

Firma Transpil-Spedition, jeden z wielkopolskich przewoźników 

świadczący usługi transportowe m.in. dla Grupy Volkswagen w 

Polsce odbiera 10 ciągników MAN TGX. 

 

W dniu 31.07. 2013 roku w Truck & Bus Center Sady koło Poznania 

przedstawiciele firmy Transpil-Spedition odebrali 10 ciągników 

siodłowych MAN TGX 18.440 4x2 LLS-U  w wersji EfficientLine. 

Wielkopolski przewoźnik świadczy kompleksowe usługi spedycyjno -

transportowe w kraju i za granicą. W liczącym ponad 140 pojazdów 

taborze firmy zdecydowana większość to pojazdy MAN. Odbiór 

kolejnych 10 ciągników to kontynuacja wcześniej przekazanych 5 

ciągników TGX 18.440 4x2 LLS-U oraz 6 podwozi MAN TGL 8.250 

4x2 BL. 

Firma Transpil-Spedition jest jednym z głównych przewoźników 

grupy Volkswagen w Polsce.  

„Aspektami, które zdecydowały o wyborze marki MAN były dla nas: 

niskie zużycie paliwa, wysoka jakość produktu, jak i komfort pracy 

kierowcy. Bardzo istotne jest dla nas również bezpieczeństwo 

podczas eksploatacji pojazdów dzięki 3 letniej gwarancji .” powiedział 

Waldemar Bocheński, właściciel firmy. 

Podpis przy fotografii: 

1. Nowe pojazdy we flotcie firmy Transpil-Spedition – 10 ciągników 

siodłowych MAN TGX  
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Program zwiększania efektywności transportu firmy MAN Truck & Bus 

Transport i ruch na drogach europejskich wciąż wzrasta. Jednocześnie malejące zasoby energii 

sprawiają, że transport w dalszej perspektywie będzie coraz droższy. Jako jeden z czołowych 

producentów pojazdów ciężarowych i autobusów na świecie firma MAN Truck & Bus wnosi istotny 

wkład w ciągłe zwiększanie efektywności transportu. Firma MAN oferuje szeroki program obniżania 

ogólnych kosztów eksploatacji (Total Cost of Ownership). Efektywność transportu, uwarunkowana 

czynnikami, takimi jak technologia, serwis, kierowcy i badania rozwojowe, przyczynia się do ochrony 

środowiska i przedstawia dodatkową wartość dla naszych klientów.  

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 


