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Pomorska Miss Scania 2019 
Gdański oddział Scania ugości setki fanów pojazdów ciężarowych tej marki już 
po raz 18. Kultowy zlot połączony z rodzinnym piknikiem z atrakcjami dla 
najmłodszych odbędzie się 7 września br. Impreza rozpoczyna się o godz. 
12:00.  
 
Głównymi bohaterkami dnia będą oczywiście kilkutonowe pojazdy Scania, których 
posiadacze każdego roku zaskakują nowymi efektownymi grafikami, unikalnym 
tuningiem i dodatkami. Zwieńczeniem dnia będzie konkurs na najładniejszy pojazd 
Scania. Do tej pory uczestnicy rywalizowali w czterech kategoriach, jednak w tym 
roku organizatorzy przygotowali coś wyjątkowego. 
 
Nowe kategorie  
 
Tradycyjnie o przyznaniu głównej nagrody i tytułu Pomorskiej Miss Scania 
zadecyduje jury składające się z przedstawicieli branżowych magazynów  
i kierownictwa oddziału Scania w Gdańsku. Kolejne trofea do zdobycia podczas 
konkursu, to Pomorska Miss Scania Publiczności, przyznawane przez gości 
odwiedzających imprezę, Nagroda Dyrektora gdańskiego oddziału Scania oraz 
Pomorska Miss Scania Weteran Szos, dla najlepiej utrzymanych pojazdów Scania 
wyprodukowanych przed 1990 r.  
 
W tym roku konkurs został wzbogacono o nowe kategorie. W związku z rosnącą 
popularnością pojazdów napędzanych alternatywnymi źródłami energii, właściciele 
pojazdów Scania z napędem gazowym, będą mogli ubiegać się o tytuł Pomorskiej 
Miss Scania LNG. Dodatkowo z okazji wyjątkowego jubileuszu 50-lecia Scania V8 
oceniane będą również pojazdy z silnikiem V8 w kategorii Miss V8. 
 
Impreza dla wszystkich 
 
Na odwiedzających Pomorską Miss Scania czeka wiele atrakcji: koncerty, konkursy  
i atrakcje dla najmłodszych. Podczas tegorocznej imprezy, w specjalnie wydzielonej 
strefie, odbędzie się również prezentacja pojazdów Scania przeznaczonych do 
transportu długodystansowego, napędzanych paliwami alternatywnymi. W ofercie 
Scania znajduje się najszersza na rynku gama gotowych rozwiązań opartych na 
gazie, bioetanolu, biodieslu i HVO oraz rozwiązań elektrycznych. 
 
Impreza zostanie zwieńczona paradą pojazdów Scania głównymi ulicami Gdańska  
w asyście policji. 
 
Program Pomorskiej Miss Scania 2019: 

 wybory Pomorskiej Miss Scania,  

 konkurencje dla kierowców, konkursy dla dorosłych i dzieci, 

 koncert NORBI, 

 prowadzenie: Tomasz Galiński z Radia Gdańsk, 

 oprawa muzyczna: zespół Cocktail, catering Pizzeria Mona. 
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Miejsce imprezy: gdański oddział Scania Polska S.A. ul. Energetyczna 17, 80-180 
Kowale. Organizatorzy: Scania Polska S.A. oraz Scania Finance Polska Sp. z o.o. 
 

*** 

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 38 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 2016 r. 

w Scania dostarczono klientom 73 100 pojazdów ciężarowych, 8 300 autobusów oraz 7 800 silników przemysłowych  

i morskich. Wartość sprzedaży wyniosła wówczas 104 mld koron szwedzkich, z czego 20 proc. tworzyły usługi. Scania powstała 

w 1891 r., a obecnie działa w blisko 100 krajach i zatrudnia 46 000 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 i Eurazji. Scania jest częścią koncernu Volkswagen Truck & Bus GmbH. 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.scania.com.   
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