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Dar pre SOS detskú dedinku 

 

Sviatočne vyzdobený vianočný MAN priniesol pre  SOS detskú 

dedinku dar – šek na 10 000 €.  

 

Hubert Meschnark z MAN Truck & Bus odovzdal zástupcom SOS detskej 

dedinky v Norimbergu šek v hodnote 10 000 eur. Dar je od spoločnosti MAN 

Truck & Bus AG a Euro-Leasing (Euro-Leasing patrí MAN a vyvíja mimoriadne 

úspešné medzinárodné aktivity v oblasti manažovania vozidlových parkov).  

Peniaze pre SOS detskú dedinku budú využité pri renovácii centier dennej 

starostlivosti v norimberských štvrtiach Rennweg a Schweinau. Časť sumy je 

z predaja modelov vianočného kamióna MAN.  

 

Tak ako každý rok aj teraz vyrazili na turné po Nemecku dva špeciálne 

vyzdobené kamióny TGX a od konca novembra až do Štedrého dňa 

navštevovali vianočné trhy, fabriky MAN, škôlky, detské nemocnice a ďalšie 

sociálne inštitúcie. Krásne červené trucky s  pomaľovanými návesmi rozsvietili aj 

očká v SOS detských dedinkách.  

 

Ďalšie informácie nájdete na www. mantruckandbus.sk 

 

Program efektívneho transportu od MAN Truck & Bus  

Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale 

súčasne kvôli dlhodobému ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia.  

MAN Truck & Bus ako jeden z popredných výrobcov autobusov a nákladných 

vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu efektívnosti 

dopravy.  MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie 

celkových nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca 

technológiu, servis, vodiča a ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je 

pridanou hodnotou pre našich zákazníkov.  

 

 

http://www.man-mn.sk/
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MAN Truck & Bus AG so sídl om v nemeckom Mníchove je naj väčšou spoločnosťou v rámci MAN Group a popredným svetovým 

dodávateľom efektívnych úžitkových vozidiel i dopravných riešení. Vo fiškálnom roku 2010, kedy zamestnával okolo 31 000 

pracovníkov, dosiahol obrat 7,4 miliardy eur s bilanci ou pr edaj a vyše 55 000 truckov a viac než 5400 autobusov a autobusových 

podvozkov značky MAN a NEOPLAN.  


