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Scania Fleet Care z Gwarancją Dyspozycyjności 
Usługę Scania Fleet Care zostaje rozszerzona o Gwarancją Dyspozycyjności. Dzięki 
nowej funkcjonalności przewoźnicy autobusowi mogą w pełni skupić się na swojej 
pracy, pozostawiając kontrolę oraz koordynację przeglądów i napraw serwisom 
Scania.  

Główną zaletą nowej usługi Scania jest fakt odciążenia użytkownika w zakresie utrzymania 
dyspozycyjności floty. Przewoźnik może wskazać poziom dyspozycyjności, na jakim mu 
zależy w określonym okresie. Przewoźnicy miejscy mogą np. zdecydować się  
na 100-procentową dyspozycyjność od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00  
do 18:00. Serwisanci Scania będą wówczas przeprowadzać przeglądy i naprawy wieczorem 
i nocą w dni powszednie oraz w ciągu weekendu. Przewoźnicy sezonowi mogą przyznać 
priorytet okresowi letniemu, oczekując wówczas 100 proc. dyspozycyjności przy mniejszych 
potrzebach w innych miesiącach.  

– Oferujemy przewoźnikom dużą swobodę. Mogą wskazać godziny, które mają dla nich 
kluczowe znaczenie, które przynoszą im zysk. Serwis może być dopasowany  
do indywidualnych potrzeb biznesu, a dyspozycyjność pojazdów zostać podporządkowana 
okresom, w których są najbardziej potrzebne – komentuje Claes Åkerlund, dyrektor Scania 
Service Concepts. 

Każda umowa Fleet Care z Gwarancją Dyspozycyjności jest dopasowywana i negocjowana 
indywidualnie. Planowaniem przeglądów oraz napraw, także prewencyjnych zajmuje się 
menedżer floty Scania odpowiedzialny za dany kontrakt. Ma on pod nadzorem całą flotę 
klienta i planuje działania serwisu, aby sprostać wymaganiom odnośnie jej dyspozycyjności.  

– Przewoźnicy autobusowi mogą ściśle dopasować liczebność floty do potrzeb przewozów, 
co stanowi podstawową zaletę. Unikają dzięki temu kosztownej nadwyżki taboru, 
utrzymywanej jako rezerwa chroniąca przed nieprzewidzianymi zakłóceniami – dodaje Claes 
Åkerlund 

Scania Fleet Care z Gwarancją Dyspozycyjności jest oferowana zarówno dla kompletnych 
autobusów, jak i podwozi. Usługa Fleet Care została wprowadzona w 2014 roku. korzystają  
z niej m.in. przewoźnicy autobusowi w Bułgarii, Norwegii, Hiszpanii i Chile. 

*** 

SCANIA W POLSCE  

Scania Polska S.A. jest generalnym dystrybutorem i przedstawicielem Scania CV AB, światowego lidera w obszarze 
kompleksowych rozwiązań transportowych. W Polsce sieć Scania tworzą: 11 dilerów i 38 autoryzowanych serwisów oraz 
własne centrum szkoleniowe. Scania Polska S.A oferuje szeroki wachlarz usług dodatkowych, m.in. zarządzanie flotą, szkolenia 
kierowców w Szkole Jazdy Scania, umowy obsługowo-naprawcze, 24h serwis drogowy Scania Assistance, wynajem 
krótkoterminowy i długoterminowy oraz usługi leasingowe Scania Finance Polska. Pozycja Scania na polskim rynku i rozwinięta 
sieć serwisów stanowią gwarancję dostępu do rozwiązań transportowych na najwyższym poziomie. W ofercie Scania w Polsce 
dostępne są również pojazdy ciężarowe zasilane LNG, co przyczynia się do rozwoju zrównoważonych systemów 
transportowych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.scania.pl.   

SCANIA NA ŚWIECIE 

Scania jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań transportowych. Przedstawiciele Scania, wspólnie ze swoimi partnerami 
biznesowymi i klientami, wyznaczają kierunek zmian w obszarze bardziej zrównoważonego systemu transportowego. W 2016 r. 
w Scania dostarczono klientom 73 100 pojazdów ciężarowych, 8 300 autobusów oraz 7 800 silników przemysłowych  
i morskich. Wartość sprzedaży wyniosła wówczas 104 mld koron szwedzkich, z czego 20 proc. tworzyły usługi. Scania powstała 
w 1891 r., a obecnie działa w blisko 100 krajach i zatrudnia 46 000 pracowników. Działania badawcze i rozwojowe firmy 
skoncentrowane są w Szwecji oraz w oddziałach w Brazylii i w Indiach. Produkcja obywa się w Europie, Ameryce Łacińskiej  
i w Azji, z regionalnymi centrami produkcji w Afryce i Eurazji. Scania jest częścią koncernu Volkswagen Truck & Bus GmbH. 
Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.scania.com.   
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