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Sklep.scania.pl w nowej odsłonie 
 

Internetowy sklep Scania jest jeszcze bardziej przyjazny dla użytkownika. 
Witryna w nowej odsłonie działa od czerwca br. Oprócz gadżetów, ubrań i części 
Scania można w nim zamówić usługę serwisową w jednym z serwisów Scania w 
Polsce.  
 
Sklep.scania.pl ma zmodernizowany layout, spójny z wyglądem pozostałych stron 
Scania. 
 
– Nowa odsłona internetowego sklepu Scania jest bardziej nowoczesna, przejrzysta  
i funkcjonalna. Poprawiono w niej układ treści, dzięki czemu witryna jest bardziej 
przyjazna dla użytkownika. Zmiany zostały przygotowane z myślą o wygodzie klientów, 
dlatego mamy nadzieję, że najnowsza odsłona sklepu Scania przypadnie im do gustu 
– komentuje Adriana Konarzewska, koordynator projektu ds. sklepu 
internetowego Scania Polska S.A. 
 
Od produktów po usługi 
 
Klienci Scania mogą zakupić poprzez sklep internetowy najpopularniejsze części 
zamienne, akcesoria samochodowe oraz ubrania i upominki z kolekcji Scania Truck 
Gear. Nowa strona to nie tylko sklep, ale również platforma, z wykorzystaniem której 
klienci firmy mogą za pomocą formularzy umawiać się na wizyty w wybranych 
warsztatach Scania w Polsce. Obecnie wizyty można zamawiać w 22 warsztatach. 
 
Nowy sklep Scania jest dostępny również na urządzeniach mobilnych takich, jak 
telefony oraz tablety.   
 
Odwiedź nowy sklep Scania: www.sklep.scania.pl. 
 

*** 

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  
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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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