
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Strona 1/2 

 

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  02.02.2015 

 

MAN po raz kolejny na podium! 

Wicelider sprzedaży pojazdów ciężarowych w Polsce 

 
Rok 2014 firma MAN Truck & Bus Polska po raz kolejny zamknęła rok na 

pozycji wicelidera sprzedaży pojazdów ciężarowych w Polsce z liczbą 3171 

dostarczonych klientom pojazdów. 

Udział w rynku pojazdów ciężarowych wyniósł 18,2%. W zakresie 

autobusów spółka sprzedała 52 pojazdy, uzyskując 5,6% udziałów w rynku. 

„Rok 2014 był ponownie rokiem sprzedaży ciągników siodłowych. Po 

wywołanym efektem Euro 5, wyjątkowo dynamicznym roku 2013, 

spodziewaliśmy się, iż rok 2014 będzie spokojniejszy. Okazało się jednak, 

że i w tym roku rynek był bardzo chłonny. Nasze drugie miejsce w rankingu 

sprzedaży to bardzo dobry wynik.”- powiedział Piotr Stański, Prezes 

Zarządu MAN Truck & Bus Polska. 

Systematycznie rosła sprzedaż pojazdów MAN z kontraktami serwisowymi. 

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

Sprzedaż pojazdów używanych od kilku lat utrzymuje się na bardzo dobrym 

poziomie. W roku 2014 wyniosła 704 pojazdy, odnotowując wzrost o 14 %. 

W roku 2014 firma MAN Truck & Bus Polska wiele działań skierowała na 

promocję usług serwisowych. 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 minionym roku, poza poszerzeniem oferty serwisowej, działania firmy 

MAN skierowane były na jeszcze lepszy kontakt z klientem. W tym celu 

firma przygotowała skierowaną do użytkowników pojazdów ciężarowych 

MAN aplikację na smartfony. Aplikacja Serwis MAN Polska zawiera 

przydatne informacje dotyczące sieci handlowo-serwisowej MAN w Polsce, 

jak również aktualną ofertę na części zamienne oraz usługi serwisowe.  
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W roku 2014 MAN, już po raz trzeci 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.  

 


