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Nowa siedziba serwisu Scania w Łowiczu  

Po 16 latach serwis Scania w Łowiczu zmienia lokalizację. Nowa 
siedziba będzie mieścić się przy obwodnicy, przy drodze krajowej 
numer 14. Właścicielem placówki jest firma Scan-Partner Sp. z o.o., 
autoryzowany diler Scania.  
 
Nowoczesny obiekt serwisowy w Łowiczu będzie wyposażony w trzy stanowiska  
o długości 26 m oraz jedno stanowisko o długości 14 m. Całkowita powierzchnia 
działki wynosi 9000 m2. 
 
W nowej lokalizacji będzie świadczony pełen zakres usług związanych z przeglądem 
i naprawą pojazdów ciężarowych, naczep i autobusów, a także naprawy 
powypadkowe, montaż urządzeń Toll Collect, kalibracja tachografów cyfrowych oraz 
całodobowa pomoc Scania Assistance. Ponadto otwarte zostanie nowoczesne biuro 
handlowe oferujące sprzedaż pojazdów nowych, jak i używanych. 
 
– Jestem przekonany, że nowa siedziba pozwoli nam jeszcze sprawniej realizować  
powierzone nam zadania, zarówno w obszarze obsługi klientów i ich pojazdów, jak  
i współpracy z partnerami biznesowymi. Tworzymy atrakcyjną i komfortową 
przestrzeń przy zachowaniu najwyższych standardów Scania – komentuje Andrzej 
Granosik, członek Zarządu Scan-Partner Sp. z o.o.  
 
Rzetelny partner Scania  
 
Zmiana siedziby serwisu Scania w Łowiczu to najnowsza inwestycja firmy  
Scan-Partner Sp. z o.o., autoryzowanego dilera Scania. Firma działa od 1995 roku 
głównie na terenie województwa łódzkiego. Poza Łowiczem, placówki firmy mieszczą 
się w Rzgowie (siedziba firmy), Sieradzu i Tomaszowie Mazowieckim. 
 
Nowy adres serwisu Scania w Łowiczu: ul. Uchanka 2, 99-400 Łowicz. Otwarcie 
serwisu jest planowane na przełomie września i października 2018 r.  
 

*** 

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 

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 2017 r. 

w Scania dostarczono klientom 82 500 pojazdów ciężarowych, 8 300 autobusów oraz 8 500 silników przemysłowych  

i morskich. Wartość sprzedaży wyniosła wówczas  niemal 120 mld koron szwedzkich, z czego 20 proc. tworzyły usługi. Scania 

http://www.scania.pl/


  

  
 

   

  
 

 

 

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) 

powstała w 1891 r., a obecnie działa w blisko 100 krajach i zatrudnia 49 300 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, Azji 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 

Stara Wieś, Al. Katowicka 316 Fax +48 22 3560 101 Monika Bladowska  tel. (022) 3560 218 

05-830 Nadarzyn  
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