Desaťtisíci predaný MAN TGE pripadol spoločnosti
Splendid Drinks – van s okrúhlym číslom si
zákazník prevzal na veľtrhu IAA
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Počas predposledného dňa medzinárodného veľtrhu úžitkových
vozidiel IAA 2018 oficiálne odovzdali 10 000. van MAN TGE, ktorý
vyrobila fabrika v meste Września. Vozidlo si prevzala
spoločnosť Splendid Drinks Deutschland.
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Desaťtisíci vyrobený MAN TGE si na veľtrhu IAA 2018
prevzala firma Splendid Drinks Deutschland GmbH
Spoločnosť, ktorá sa zaoberá logistikou nápojov, bude
novými dodávkovými vozidlami rozvážať tovar do predajní
svojich nemeckým zákazníkov

www.mantruckandbus.sk

Služby a flexibilita, ktorú MAN Truck & Bus v Nemecku
ponúka, boli pre Splendid Drinks rozhodujúcim faktorom
pri nákupe

Luxemburská firma špecializovaná na logistiku nápojov, ktorá má nemeckú
pobočku v Berlíne, si počas hannoverského veľtrhu úžitkových vozidiel IAA
zakúpila 10 vanov TGE 3.180. Zhodou okolností je medzi nimi aj 10 000.
vozidlo z nového radu ľahkých úžitkových vozidiel značky MAN, ktoré zišlo z
linky v poľskom meste Września.
Pri odovzdávaní vozidiel dostal Tobias Schuck zo Splendid Drinks
Deutschland od Christiana Schulta z MAN Truck & Bus symbolický
nadrozmerný kľúč od desiatich vanov MAN TGE 3.180. Nová flotila bude
obsluhovať zákazníkov na severe Nemecka.
Tobias Schuck na stánku spoločnosti MAN Truck & Bus AG zdôraznil, že pre
skupinu Splendid Drinks pri výbere vanu TGE rozhodla dostupnosť a
flexibilita služieb MAN po celom Nemecku. Čierne dodávkové vozidlá vo
verzii 4x2 so 130-kilowattovým motorom (177 k), s pohonom predných kolies
a automatickou prevodovkou sú na prepravu nápojov ideálne, a to vďaka
veľkému užitočnému zaťaženiu a nízkej nakladacej hrane. Zákazníka tiež
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veľmi zaujal dômyselný koncept upevňovania nákladu. Všetky vozidlá majú
vo výbave digitálne rozhranie RIO Box a dohodnuté servisné zmluvy
ComfortSuper.
Skupina Splendid Drinks podniká v Nemecku ako veľkoobchod, logistický
špecialista a systémový partner v sektore nápojov. Od reštaurácií po
maloobchodné predajne, od novinových stánkov po benzínové pumpy, od
cateringu po podnikové jedálne – koncových zákazníkov budú v budúcnosti
zásobovať tovarom nové vany MAN TGE.

Na snímke:
Manažér vozidlového parku Splendid Drinks Tobias Schuck (druhý zľava)
dostal symbolickú tácku pod pivo ako pamiatku na prevzatie 10 vanov MAN
TGE. Vľavo je Jörg Westphal regionálny manažér MAN, vpravo jeho
kolegovia z MAN Truck & Bus špecialista pre predaj Christian Schult a vedúci
predaja vanov Dennis Affeld.

MAN Truck & Bus je jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení
s ročným obratom približne 10 miliárd eur (2017). Produktové portfólio spoločnosti obsahuje vany, nákladné vozidlá,
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autobusy/autokary a vznetové aj plynové motory, a tiež služby súvisiace s nákladnou dopravou a prepravou osôb. MAN
Truck & Bus je súčasťou spoločnosti TRATON AG a zamestnáva celosvetovo vyše 36 000 pracovníkov.
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