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Otwarcie serwisu Scania w Świeciu 

Sieć serwisowa Scania w Polsce zostaje rozszerzona o kolejną 
placówkę. 12 marca br. rozpoczął działalność  nowy, autoryzowany 
serwis Scania w Świeciu n/Wisłą. Obiekt spełnia najwyższe 
standardy jakościowe Scania.  

 
Prace budowlane nad nowym obiektem rozpoczęły się w czerwcu 2017, a budowę 
zakończono w lutym 2018 r. Właścicielem placówki jest firma Hołowińscy-Scanserwis 
Sp. z o.o., autoryzowany dealer Scania od 1996 roku.  
 
Uruchomienie serwisu Scania w Świeciu n/Wisłą, bezpośrednio przy trasie S-5, to 
kolejny, ważny element rozwoju sieci dealerskiej Scania w Polsce, która obecnie 
składa się z 39. lokalizacji.  
 
– Oferujemy naszym klientom nie tylko nowoczesny obiekt i znakomitą lokalizację, 
ale także obsługę na najwyższym poziomie. Od samego początku klientami serwisu 
Scania w Świeciu n/Wisłą i ich pojazdami będzie zajmować się wysoko 
wykwalifikowany zespół z kilkunastoletnim doświadczeniem i znajomością branży, 
wywodzący się z ASO we Włocławku. Główny trzon obsługi będą stanowić nasi 
wieloletni pracownicy, dzięki temu jesteśmy pewni, że nasza placówka będzie dobrze 
służyła przemierzającym te okolice przewoźnikom – komentuje Jan Hołowiński, 
właściciel Hołowińscy-Scanserwis Sp. z o.o. 
 
Dostępny dla klientów 
 
Nowy, autoryzowany serwis Scania w Świeciu n/Wisłą znajduje się przy 
ul. Papierników. Dojazd do obiektu jest możliwy poprzez dwa węzły komunikacyjne 
„Świecie". Trasa S5, przy której znajduje się nowa placówka serwisowa Scania już w 
2019 roku połączy Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i Trójmiasto. 
 
Serwis Scania w Świeciu n/Wisłą świadczy usługi z zakresu: przeglądów, napraw 
pojazdów ciężarowych, naczep, autobusów, silników przemysłowych, napraw 
powypadkowych, laserowej regulacji zbieżności, montażu urządzeń Toll Collect oraz 
całodobową pomoc Scania Assistance.  
 
Godziny otwarcia serwisu: 
poniedziałek - piątek: 8:00 - 17:00,  
sobota: 8:00 - 14:00. 
 

*** 

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 39 autoryzowanych serwisów oraz 

własne centrum szkoleniowe. Scania Polska S.A oferuje szeroki wachlarz usług dodatkowych, m.in. zarządzanie flotą, szkolenia 



  

  
 

   

  
 

 

 

Scania Polska S.A. 
Al. Katowicka 316 
05-830 Nadarzyn, Stara Wieś 
Polska 

Telefon +48 22 356 01 00 
www.scania.pl 

Facebook.com/ScaniaPL 
Instagram.com/ScaniaPL 
Youtube.com/ScaniaPolska 

2 (2) 

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.  

 
Scania Polska S.A.   Tel. +48 22 3560 100 Paweł Paluch tel. (022) 3560 277 
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