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Serwis Scania w Radomiu w nowej lokalizacji 
 

Po zmianie siedziby serwis Scania w Radomiu jest jeszcze lepiej dostępny dla 
klientów. Właścicielem placówki jest firma DUNCAN Sp. z o.o. autoryzowany 
diler Scania. 
 
Obiekt znajduje się przy ul. Kieleckiej 122A, czyli dwa kilometry od dotychczasowej 
siedziby serwisu. Nowa lokalizacja posiada ok. 820 m2 powierzchni użytkowej oraz  
duży plac wokół budynku (ok. 1 ha). Wjazd do hali serwisowej umożliwia osiem bram 
wjazdowych. Dzięki temu cztery stanowiska do napraw i obsługi pojazdów są w pełni 
przelotowe. Hala napraw posiada dwa kanały oraz dwa stanowiska płaskie i mieści  
osiem ciągników lub cztery pełne zestawy. 
 
– Nasz zespół serwisowy pracuje w nowej lokalizacji od początku listopada ubiegłego 
roku. Nowy budynek pozwolił nam na optymalizację prac serwisowych, skrócenia 
czasu napraw i zwiększenia ich liczby. Niewątpliwą zaletą nowej lokalizacji jest też 
wygodny dostęp. Ponadto, budynek serwisu jest bardzo dobrze widoczny z drogi  
– komentuje Grzegorz Pawlak, prezes Zarządu DUNCAN Sp. z o.o. 
 
Serwis Scania w Radomiu oferuje pełny zakres usług serwisowych Scania,  
w tym: serwis naczep, naprawy powypadkowe oraz montaż i naprawę ogrzewania, 
klimatyzacji postojowej, radia CB, a także usługi z zakresu napraw i legalizacji 
tachografów.  
 
Nowy adres serwisu Scania w Radomiu: ul. Kielecka 122A, 26-600 Radom.  
   

*** 
 

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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