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Nowa nazwa handlowa kabin sypialnych Scania S  
 

Scania zmienia nazwę handlową swoich najbardziej prestiżowych kabin S. 
Zamiast litery S, po której następuje liczba z wartością mocy silnika, nową 
nazwą handlową będzie wartość mocy silnika, po której znajdzie się litera S, na 
przykład 450 S lub 730 S. Odwrotna kolejność nazewnictwa dotyczy tylko kabin 
sypialnych Scania S z płaską podłogą. Powodem zmiany jest umowa z Daimler 
AG, spółką-matką Mercedes-Benz.     
 
Stosowany obecnie w Scania sposób nazywania pojazdów według rodzaju kabiny, 
po której następuje wartość mocy silnika został wprowadzony w 2004 r. wraz  
z wprowadzeniem pojazdów typu PGR. Nowa nazwa handlowej dla kabin S,  
z podaną jako pierwszą wartością mocy silnika, zostanie wprowadzona do pojazdów 
z kabiną S zamawianych od grudnia 2019 r i nie wpłynie na nazwę pozostałych 
pojazdów Scania. 
 
– Wprowadzając tę zmianę wykonujemy postanowienia umowy, którą zawarliśmy z 
firmą Daimler. Pragniemy chronić nasze marki, dlatego uznając długą historię 
samochodów osobowych klasy S należących do Daimler, zmieniamy nazwę 
handlową pojazdów Scania S – komentuje Alexander Vlaskamp, Senior Vice 
President Scania Trucks. 
 

 
 

*** 
 

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. 

http://www.scania.pl/
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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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