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Vianočný kamión 

 

Vianočný kamión MAN rozžiari detské očká v škôlkach, SOS 

detských dedinkách a na vianočných trhoch. 

 

Od začiatku decembra až do Vianoc bude jazdiť po južnom Nemecku vianočný 

truck MAN. Navštívi škôlky, dedinky SOS pre opustené deti a ďalšie sociálne 

inštitúcie a zastaví sa aj na niektorých vianočných trhoch. Santa Claus má pre 

deti pripravené všelijaké milé drobnosti, napríklad čokoládky v tvare kamiónov 

alebo plyšové hračky. 

 

Na bočných stenách návesu je vo viacerých jazykoch vinš Veselé Vianoce spolu 

s vynoveným levom, symbolom spoločnosti, ktorý stráži zimnú krajinku 

osvetlenú polárnou žiarou. Súpravu s vianočným motívom ťahá top model medzi 

vozidlami ťažkej triedy MAN TGX 18.540 4x4H s pohonom HydroDrive® a 

kabínou XXL v červenej metalíze Nightfire Red. Praktikanti z fabriky spoločnosti 

MAN Truck & Bus v Mníchove ozdobili kamión svetelnými reťazami s celkovou 

dĺžkou okolo 200 metrov, kabínu a masku chladiča lemuje niekoľko stoviek LED 

svetielok. Vianočný truck vďaka výkonu 540 k a zapínateľnému hydrostatickému 

pohonu predných kolies MAN HydroDrive® bude počas adventu prinášať radosť 

deťom bez ohľadu na počasie alebo podmienky na cestách. 

 

1299 znakov (vrátane medzier) 

 

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 

http://www.man-mn.sk/
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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 sídlom v nemeckom Mníchove je najväčšou spoločnosťou v rámci MAN Group a popredným svetovým 

dodávateľom efektívnych úžitkových vozidiel a inovatívnych dopravných riešení. Vo fiškálnom roku 2011, kedy zamestnával okolo 

34 000 pracovníkov, dosiahol predaj vyše 77 600 truckov a viac než 5700 autobusov a autobusových podvozkov značky MAN 

a NEOPLAN v hodnote 9 miliárd eur. 


