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MAN otvoril nové servisy v Maroku  

Tri nové zastúpenia v Maroku otvoril MAN s karavánou 

truckov, ktorá v polovici októbra absolvovala sériu prezentácií 

v piatich mestách. Podujatie zorganizoval MAN spolu s 

importérskou spoločnosťou SEFAMAR. Konvoj piatich 

vozidiel prešiel za 10 dní 1700 km a zastavil sa v mestách 

Agadir, Marrakeš, El Jadida, Nador a Tanger. Výrobca 

prezentoval vybrané modely – dva ťahače návesov pre 

diaľkovú dopravu, dva sklápače a vozidlo na zvoz 

komunálneho dopadu. 

Karavána vozidiel vyrazila na cestu 17. októbra z mesta Agadir v rámci 

oficiálneho spustenia prevádzky nového servisu postaveného na ploche 

10 000 m2. Pred novopostavenou budovou s piatimi servisnými 

stanovišťami, priestorom pre predaj vozidiel a predajňou dielcov, zažilo 

200 hostí slávnostné otvorenie s hudbou a tancami v tradičnom marockom 

štýle. Symbolickú pásku prestrihol a servisu uviedol do prevádzky Allal El 

Mansouri, generálny riaditeľ SEFAMAR. To bol súčasne signál pre 

karavánu, aby vyštartovala na 10-dňové turné, počas ktorého privítala 

hostí pri otvorení dvoch ďalších servisov v Nadore a Tangeri. V rámci tohto 

turné MAN a SEFAMAR poskytli marockým zákazníkom pestrý obraz o 

palete produktov, ich spoľahlivosti a robustnosti aj o servise a 

popredajných službách, ktoré značka s levom v logu dokáže ponúknuť. Z 

reakcií zákazníkov bolo evidentné, že misia mala veľký úspech.  

Konvoj predvádzaných vozidiel tvorili: TGX Euro 5 s kabínou XXL s 

chladiarenským návesom, sklápač TGS s motorom Euro 4 s výkonom 480 

k, ďalší MAN TGS – ťahač so spacou kabínou a plachtovým návesom a 

napokon dve vozidlá Euro 4 – TGM s nadstavbou na zvoz komunálneho 

odpadu a sklápač TGM s motorom 240 k. Partnermi karavány počas turné 

boli výrobcovia nadstavieb Krone, ExtraBenne, Bennes Marrell a Faun. 

Allal El Mansouri nešetril chválou na adresu prvej MAN Tour naprieč 

Marokom: „Road show bola úžasnou skúsenosťou. Dala nám možnosť byť 

bližšie s našimi zákazníkmi a upútať pozornosť nových potenciálnych 

klientov. Bola to tiež príležitosť upevniť vzťahy medzi tímami MAN a 

SEFAMAR. A nemenej významný je fakt, že sme otvorili tri nové servisy, 

čo je jasný signál, že služby zákazníkom sú našou prioritou.“  
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Predaj vozidiel značky MAN v posledných dvoch rokoch v Maroku výrazne 

vzrástol, vďaka čomu je SEFAMAR lídrom na trhu v ťažkej hmotnostnej 

kategórii. 

 

Na snímkach 

1 – Veľkolepé slávnostné otvorenie nového servisu MAN v Agadire.  

 

2 – Karavána road show za 10 dní prešla naprieč Marokom, pričom trasa 

z Agadiru do cieľového mesta Tanger merala 1700 kilometrov.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAN Truck & Bus, jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení, dosiahol v roku 2015 

obrat približne 9 miliárd eur. Jeho produktové portfólio obsahuje nákladné vozidlá, autobusy a vznetové motory, a tiež služby súvisiace 

s nákladnou dopravou a prepravou osôb.  Spoločnosť MAN Truck & Bus zamestnáva celosvetovo vyše 35 500 pracovníkov. 


