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Nowy serwis Scania w Toruniu 
 

Prace budowlane nad nowym serwisem Scania w Toruniu rozpoczęły się  
w maju br. Obiekt będzie mieścił się w pobliżu trasy S10 i autostrady A1, a jego 
otwarcie planowane jest na początku przyszłego roku. 
 
W nowej, toruńskiej placówce firmy Hołowińscy – Scanserwis Sp. z. o.o., 
niezależnego dealera Scania, zostaną wykorzystane sprawdzone, ekologiczne 
rozwiązania zastosowane m.in. w projekcie serwisu Scania w Świeciu nad Wisłą. Do 
budowy konstrukcji, izolacji, jak i ogrzewania w nowym serwisie zostaną użyte 
energooszczędne technologie bazujące na ekologicznych komponentach. Docelowo 
w placówce będzie zatrudnionych 12 wykwalifikowanych pracowników.  
 
Nowy serwis w Toruniu zastąpi dotychczasowy obiekt serwisowy Scania, znajdujący 
się przy ul. Gdańskiej 8 w Łysomicach. 
 
Większa dostępność 
 
– Zdecydowaliśmy się na budowę nowego obiektu ponieważ pragniemy być jeszcze 
lepiej dostępni dla naszych klientów, oferując im rozwiązania transportowe  
na najwyższym poziomie – komentuje Jan Hołowiński, prezes Zarządu 
Hołowińscy –  Scanserwis Sp. z o.o. 
 
W obiekcie będą dostępne dwa szerokie stanowiska serwisowe o wymiarach  
16 m x 25 m. Usługi oferowane w nowym serwisie obejmują m.in.: sprzedaż i serwis 
pojazdów ciężarowych. 
 
Firma Hołowińscy – Scanserwis Sp. z o. o. została założona w 1996 r. Poza 
Toruniem placówki firmy znajdują się również w Bydgoszczy, Świeciu, Płocku  
i Włocławku. 
 
Nowy adres serwisu Scania w Toruniu: ul. Spółdzielcza 8, 87-122 Grębocin. 
Ukończenie prac budowlanych planowane jest na koniec stycznia 2020 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. 

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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