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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  04.03.2014 

 

Stać Cię na oryginalność! 

 
To hasło przewodnie kampanii ecoline – nowej linii produktowej w portfolio 

usług serwisowych MAN. 

Ecoline to atrakcyjna cenowo gama oryginalnych części zamiennych 

gwarantująca zarazem najwyższe standardy jakościowe. Dzięki tej ofercie 

możliwe jest zapewnienie niezawodności produktów MAN przez cały okres 

ich eksploatacji. 

MAN Genuine Parts® ecoline to połączenie korzyści ekonomicznych z 

troską o ekologię. Niższe koszty obsługi dzięki atrakcyjnym cenom, 

większa trwałość i rzadsze wymiany poprzez zastosowanie części o 

najwyższych parametrach jakościowych to niewątpliwe zalety nowej oferty. 

Dzięki dostępności części we wszystkich stacjach serwisowych MAN 

skraca się okres przestoju podczas konserwacji pojazdu. Wszystkie te 

parametry znacząco wpływają na obniżenie całkowitych kosztów 

eksploatacji pojazdu (TCO). Korzystanie z oryginalnych części zamiennych 

MAN linii ecoline to również znacznie wyższa wartość pojazdu przy 

odsprzedaży.  

Dzięki zwrotowi zużytej części, w systemie wymiany warsztatowej, MAN 

zapewnia ochronę środowiska naturalnego, oszczędzając surowce i 

energię potrzebną do ich produkcji, a co za tym idzie obniżając emisję 

CO2. 

 

Podpis przy fotografii: 

Nowa seria oryginalnych części zamiennych MAN Ecoline dostępna we wszystkich 

stacjach serwisowych MAN. 

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 
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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.  

 

 

 

 

 

 


