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Ocenenie najlepším dodávateľom 

 

Od roku 2003 mníchovský výrobca úžitkových vozidiel udeľuje “MAN 

Truck & Bus Supplier Award” – ocenenie pre spoločnosti, ktorých 

výrobky významne prispievajú ku kvalite a spoľahlivosti jeho autobusov a 

truckov. Dodávatelia vyznamenaní za výsledky v roku 2011 sídlia v 

Nemecku a Rakúsku. 

 

Na slávnostnom ceremoniáli „MAN Truck & Bus Supplier Award 2011 “, ktorý sa 

konal v júni v Mníchove, bolo ocenených 10 spoločností za výnimočné výkony v 

uplynulom roku. Bernd Maierhofer, riaditeľ vývoja, výskumu a nákupu v MAN 

Truck & Bus AG, vo svojom príhovore povedal: „Najmodernejšie technológie,  

excelentný servis a orientácia na zákazníka – to sú faktory, ktoré nás robia 

silnými! K tomu dlhé roky prispieva vaša spoľahlivosť ako dodávateľov. S 

ohľadom na naše ciele – vyvíjať a vyrábať spoľahlivé, efektívne a k životnému 

prostrediu ohľaduplné nákladné vozidlá, autobusy a motory, je spolupráca s  

inovatívnymi a flexibilnými dodávateľmi pre MAN mimoriadne dôležitá.“  

Ocenenie „MAN Truck & Bus Supplier Award 2011“ dostali tieto spoločnosti ( v 

abecednom poradí): Bozankaya Metall & Kunststoffe GmbH, Salzgitter;  

Dometic WAECO International GmbH, Emsdetten; EFS Euro Forming Servicing 

GmbH, Heiligenkreuz in Lafnitztal; HJS Emission Technology Gmbh & Co. KG, 

Menden; Johnson Controls Autobatterie GmbH, Hanover; KÜSTER Automotive 

Door Systems GmbH, Ehringshausen; Lang Metallwarenproduktions - und 

Vertriebs GmbH, Garching; Mekra Lang GmbH & Co. KG, Ergersheim; 

Scherdel GmbH, Marktredwitz; ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg.  

Pri produkcii nákladných vozidiel, autobusov a motorov MAN Truck & Bus 

spolupracuje celkove s 1200 dodávateľmi, ktorí ho zásobujú komponentmi z  

najrôznejš ích oblastí. 

 

1751 znakov (vrátane medzier) 

 

Ďalšie informácie nájdete na www. mantruckandbus.sk 

http://www.man-mn.sk/
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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.  

 

 

 

MAN Truck & Bus AG so sídl om v nemeckom Mníchove je naj väčšou spoločnosťou v rámci MAN Group a popredným svetovým 

dodávateľom efektívnych úžitkových vozi diel a inovatívnych dopr avných riešení. Vo fiškálnom roku 2011, kedy zamestnával okolo 

34 000 pr acovníkov, dosiahol predaj vyše 77 600 tr uckov a viac  než  5700 autobusov a autobusových podvozkov značky MAN 

a NEOPLAN v hodnote 9 miliárd eur.  


