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Wybierz Pomorską Miss Scania 2018 
 

Po raz 17. w gdańskim oddziale Scania, serca setek miłośników pojazdów 
ciężarowych tej marki zabiją mocniej. 8 września wybrana zostanie Pomorska 
Miss Scania 2018. W tym roku podczas wydarzenia będzie też można zapisać 
się do udziału w Konkursie Kierowców Scania 2018 – 2019, w którym do 
zdobycia jest nowy pojazd Scania!    
 
– Każdego roku podczas wyborów Pomorskiej Miss Scania można zobaczyć 
kilkadziesiąt stuningowanych, efektownie malowanych i absolutnie wyjątkowych 
pojazdów ciężarowych Scania. Ogromną pracę włożoną w ich przygotowanie widać 
w każdym, nawet najdrobniejszym detalu dotyczącym przygotowania kabiny, 
dodatków i oświetlenia. Serdecznie zapraszamy wszystkich fanów motoryzacji  
i pojazdów Scania. Jak co roku przygotowaliśmy też wiele atrakcji dla rodzin  
z dziećmi, w tym konkursy z nagrodami i koncerty – komentuje Leszek Piórkowski, 
kierownik sprzedaży Scania Polska Gdańsk. 

Niech wygra najlepszy! 

Pojazdy biorące udział w konkursie mogą zostać wybrane w jednej z czterech 
kategorii. O przyznaniu tytułu Pomorskiej Miss Scania zadecyduje jury złożone  
z przedstawicieli magazynów branżowych oraz kierownictwa gdańskiego oddziału 
Scania Polska. Kolejny tytuł to Pomorska Miss Scania Publiczności, o którego 
przyznaniu decydują glosy oddane przez osoby odwiedzające imprezę. Kolejne 
kategorie to Nagroda Dyrektora gdańskiego oddziału Scania oraz Pomorska 
Miss Scania Weteran Szos, dla najlepiej utrzymanych samochodów 
wyprodukowanych przed 1990 rokiem. 

Wygraj nowy pojazd Scania! 

Podczas Pomorskiej Miss Scania ruszają zapisy do Konkursu Kierowców Scania 
2018 – 2019 (ang. Scania Driver Competitions – SDC). Udział w zawodach mogą 
wziąć zawodowi kierowcy w każdym wieku, bez względu na markę pojazdu, którym 
jeżdżą. Wymagane jest posiadanie prawa jazdy C+E. 

Konkurs Kierowców Scania to największe tego typu zawody na świecie. Bierze  
w nich udział ponad 350 000 kierowców pojazdów ciężarowych i autobusów. Oprócz 
tytułu najlepszego kierowcy w Europie, zwycięzca otrzymuje 100 000 euro na 
indywidualnie wyposażony pojazd Scania. 

Konkurs miał swoją premierę w 2003 roku, od tego czasu funkcjonował pod nazwą 
Young European Truck Driver. Tegoroczna edycja obędzie się pod zmienioną 
nazwą, ponadto w zawodach zniesiono limit wieku dla uczestników. 

Polski finał Konkursu Kierowców Scania 2018/2019 odbędzie się 11 maja  
w Częstochowie. Możliwość rywalizacji w finale w Polsce daje wygrana w jednej  
z 11 eliminacji krajowych. Drugim sposobem zakwalifikowania się bezpośrednio do 
finału krajowego jest kwalifikacja poprzez aplikację Scania Fleet Management. 
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Parada ulicami Gdańska 

Pomorska Miss Scania zakończy się tradycyjną, widowiskową paradą pojazdów 
ciężarowych biorących udział w konkursie głównymi ulicami Gdańska w asyście 
policji.  

Miejsce imprezy: Scania Polska S.A. Oddział Gdańsk, Kowale, ul. Energetyczna 17. 

Serdecznie zapraszamy! 

*** 

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 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 TRATON AG. Więcej informacji jest 

dostępnych na stronie: www.scania.com.    
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