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Európa egyik vezető vállalata az MAN Truck & Bus a haszonjárműgyártás és a szállítási megoldások terén, 

éves forgalma körülbelül 9 milliárd euró (2015-ös adat). Termékkínálatában tehergépjárművek, autóbuszok 

és dízelmotorok is szerepelnek, emellett a személy- és az áruszállításhoz kapcsolódó különböző 

szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a Volkswagen Truck & Bus GmbH leányvállalata, világszerte 

több mint 35 500 munkatársat foglalkoztat.  
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Világszínvonalú használtjármű-értékesítés 
Magyarországon 

 

Immár másodszorra nyerte el az MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft. használtjármű-értékesítési üzletága az MAN 
berkein belül világszinten legjobban teljesítő szervezetnek járó 
Best MAN TopUsed Market díjat. 

 

Miután Lehoczki András került az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 
használtjármű-értékesítési üzletágának élére, illetve a cég profiljában 
kiemeltebb szerepet kapott ez a terület, az eredményeken is gyorsan 
meglátszott a bevezetett reformintézkedések hatása. A számoknál is 
beszédesebb volt, hogy a magyar szervezet elnyerte a 2014-es Best MAN 
TopUsed Market díjat, amelyet számos üzleti, illetve ügyfélelégedettségi 
tényező kiértékelése alapján ítél oda a müncheni központ a világszinten 
legjobban teljesítő piacnak. Nos, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.-
nek tavaly sikerült megismételni ezt a győzelmet, ugyanis megkapta a 2016-os 
Best MAN TopUsed Market díjat. 

„Nagyon jó évet zártunk 2016-ban, hiszen több mint négyszáz használt 
tehergépkocsit értékesítettünk. Ráadásul ennek közel kilencven százalékát 
végfelhasználóknak adtuk el, ami kiemelkedő aránynak számít az európai 
értékesítési hálózatban is. Ez is nagy szerepet játszott a díj elnyerésében” – 
kezdte Lehoczki András, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 
használtjármű-értékesítési üzletágának vezetője. 

„Ügyfeleink nagyon elégedettek az általunk kínált termékekkel, 
szolgáltatásokkal és a kiszolgálás színvonalával, ezért sok a visszatérő 
ügyfelünk. Hetven százalékuk magyarországi üzemeltető, míg a többiek a 
szomszédos országokból érkeznek hozzánk. Egyik nagy erősségünk, hogy a 
készletünkbe bekerülő minden gépkocsit egy független szervezet, a TÜV-Süd 
egy alapos műszaki átvizsgálás alapján hiteles állapotfelmérő adatlappal lát el, 
amelyet az ügyfelek is megtekinthetnek. Ezenkívül a négyévesnél nem 
idősebb járműveket friss műszaki vizsgával, új gumiabroncsokkal és elvégzett 
olajcserével adjuk át az új tulajdonosnak. Ezáltal egy évig gondmentesen és 
különösebb szervizköltségek felmerülése nélkül üzemeltethetik járművüket, 
akárcsak egy új gépkocsit. Immár visszavásárlási garanciát is kínálunk a fiatal 
használt járművekre, az MAN Financial Services pedig kis indulórésszel, illetve 
kedvező havidíjakkal nyújtja az ügyfelek igényeire szabott finanszírozási  
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konstrukcióit. További újdonságunk, hogy külföldről behozott, fiatal fülke-
alvázas modellekre új kommunális, jellemzően egy- vagy kétkaros konténer-
emelő felépítményeket szerelünk, ugyanis ezekre is nagy igényt tapasztalunk a 
piacon. Mindezek alapján célunk, hogy idén elérjük az ötszáz használt jármű 
értékesítését, a végfelhasználók arányának megtartása mellett” – foglalta 
össze Lehoczki András.  

 

 

Képaláírás: 

P_170221_Best_MAN_TopUsed_Market: 

Lehoczki András méltán büszke a világszintű elismerést jelentő Best MAN 
TopUsed Market díjakra 
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Az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. használtjármű-értékesítési 
üzletágának csapata (balról jobbra): Lehoczki András, az üzletág vezetője, 
Tóth Tünde használtjármű-értékesítési asszisztens és Tóth Gyula 
használtjármű-értékesítő 

 

 


