Spoločnosť MAN Latin America dodá brazílskej

Bratislava
12. 12. 2013

vláde 5200 vozidiel
Ďalších 100 ťažkých truckov si od výrobcu objednala firma z mesta Rio

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.

Grande do Sul

821 04 Bratislav a

Rožňav ská 24/A

V prípade potreby bližších

Spoločnosť MAN Latin America získala od brazílskej vlády veľkú

informácií kontaktujte:

objednávku: Ministerstvo poľnohospodárskeho rozvoja kúpilo 1747

Michal.Jedlicka@man.eu

truckov a Ministerstvo školstva štátu São Paulo si objednalo 2603

www.mantruckandbus.sk

Ing. Michal Jedlička

autobusov. Spolu s objednávkou 860 vozidiel pre brazílsku armádu sa
tak počet kontrahovaných vozidiel dostal na 5210. Vďaka tomu sa MAN
Latin America so značkami Volkswagen a MAN stal najväčším
dodávateľom úžitkových vozidiel pre vládu v roku 2013.
V poslednom štvrťroku pritom jednotka na brazílskom trhu uzatvorila
nové zmluvy aj s firmami zo súkromnej sféry: Okrem iného získala
objednávku na dodávku 100 ťažkých truckov od dopravnej spoločnosti
Gabardo Transportes, ktorá má najväčšiu flotilu truckov v meste Rio
Grande do Sul na juhu Brazílie. Najväčší dopyt po truckoch a autobusoch
však stále prichádza z verejného sektora a vzhľadom na množstvo
vozidiel potrebných pre vládny Program urýchlenia rastu sú brazílske
štátne úrady kľúčovým zákazníkom, čo zároveň stimuluje trh.
Vozidlá majú pomôcť pri rozvoji krajiny: 1747 truckov vybavených
cisternami

alebo

kontajnermi,

ktoré

objednalo

ministerstvo

poľnohospodárskeho rozvoja, bude slúžiť na rozvoz pitnej vody, na
spevňujúcich stavbách a pri údržbe ciest používaných farmármi. Štrnásť
brazílskych štátov na severe, severovýchode, strednom východe a
juhovýchode krajiny by malo vozidlá dostať v apríli 2014. Flotila 2603
autobusov značky Volkswagen objednaných ministerstvom školstva bude
voziť školákov v meste São Paulo.
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Program efektívnosti dopravy spoločnosti 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 našic h zákazníkov.
www.blog.transport-effic iency.com

Skupina MAN Gr oup, jeden z naj väčšíc h európs kych hráčov v odvetví dopravného i nžinierstva, dosiahl a v roku 2012 obrat 15,8 miliárd
eur. Je výrobcom a dodávateľom nákladnýc h vozidi el, autobusov, vz netovýc h motorov, turbo tec hni ky i špeciálnyc h prevodovýc h
zariadení. Spoloč nosť MAN zames tnáva celos vetovo 54 300 prac ovníkov. Na trhoch, kam dodáva s voje produkty, dlhodobo z astáva
vedúc e pozície.
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