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Serwis Scania Częstochowa w nowej lokalizacji  

Nowoczesny obiekt serwisowy Scania powstanie w Mykanowie  
k. Częstochowy, zastępując dotychczasową placówkę Scania w tym 
regionie. W serwisie dostępne  będą kompleksowe rozwiązania 
transportowe, usługi serwisowe  oraz finansowe, zgodne  
ze standardami Scania.  
 
Realizacja inwestycji w Mykanowie rozpoczęła się w styczniu br. Nowy obiekt będzie 
spełniał najwyższe standardy serwisowe Scania.  
 
W ramach świadczonych usług w serwisie będzie prowadzona sprzedaż pojazdów 
nowych, używanych oraz pełnej gamy usług i produktów Scania. W ofercie serwisu 
znajdą się: przeglądy, naprawa pojazdów ciężarowych, naczep, autobusów  
i silników przemysłowych. Dodatkowo serwis będzie realizował naprawy 
powypadkowe, montaż urządzeń Toll Collect oraz zapewni całodobową pomoc 
Scania Assistance. Planowany termin zakończenia budowy to ostatni kwartał 2018 r. 
 
– Zdecydowaliśmy się na budowę nowego serwisu, ponieważ stale podążamy  
za oczekiwaniami naszych klientów. Tworząc nowoczesny, przyjazny dla otoczenia 
obiekt, chcemy zapewnić większą dostępność oferowanych usług. Za wyborem 
Mykanowa, jako lokalizacji nowego serwisu, przemawia znakomite położenie 
geograficzne. Nowy serwis będzie znajdował się przy głównym szlaku 
komunikacyjnym drogi krajowej DK1, która niebawem zostanie rozbudowana  
do parametrów autostrady A1. Wierzymy, że świetna lokalizacja, nowoczesny serwis 
oraz profesjonalny zespół pozwoli, w jeszcze większym stopniu, sprostać 
wymaganiom branży transportowej w naszym regionie – komentuje Adam Łęczycki, 
dyrektor oddziału Scania Gliwice.  
 
Rozwiązania przyjazne dla środowiska  
 
Troska o otoczenie i środowisko zajmuje ważne miejsce we wszystkich działaniach 
prowadzonych w ramach Scania. Dlatego nowy serwis firmy w Częstochowie 
zostanie wyposażony w inteligentny system zarządzania budynkiem (BMS), który 
zapewni pełną kontrolę nad poziomem wykorzystania energii, wody i gazu. 
Dodatkowo świetliki dachowe nad każdym stanowiskiem, przeszklone bramy, 
dodatkowe przeszklenia między bramą warsztatową, a dachem, przyczynią się do 
optymalnego wykorzystania naturalnego oświetlenia, zamiast oświetlenia 
sztucznego. Ponadto, część biurowa budynku zostanie ustawiona w kierunku 
południowym i południowo-zachodnim, co pozwoli na maksymalne wykorzystanie 
naturalnego światła.  
 
Miejsce dla rozwoju biznesu Scania 
 
Scania Częstochowa to trzeci po Scania Gliwice oraz Scania Bielsko-Biała serwis 
Scania, który zapewnia bieżącą obsługę klientów w regionie Górnego Śląska. Śląskie 
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to jeden z liderów rokrocznych rankingów województw o największej atrakcyjności 
inwestycyjnej dla działalności przemysłowej i usługowej oraz jeden z regionów  
o najbogatszych tradycjach przemysłowych w Polsce. To także region, w którym 
branża transportowa rozwija się w dużym tempie.  
 
Sieć Scania w Polsce tworzy obecnie: 11 dilerów, 38 autoryzowanych serwisów, 
centrum napraw powypadkowych z własną lakiernią oraz profesjonalne centrum 
szkoleniowe.  

*** 

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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