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Nowy serwis Scania w Mławie 
 

Nowy obiekt serwisowy Scania powstaje w okolicach Mławy przy trasie S7. 
Otwarcie placówki odbędzie się w czwartym kwartale br. Będzie to 40. serwis 
Scania w Polsce.  
 
– Sieć serwisowa Scania rozwija się w odpowiedzi na rosnące oczekiwania naszych 
klientów. Nabywając nasze pojazdy oczekują oni profesjonalnej obsługi i łatwo 
dostępnej oferty serwisowej. Trasa S7, przy której powstaje nasz nowy obiekt 
serwisowy, będzie najdłuższą drogą szybkiego ruchu w Polsce. To bardzo dogodna 
lokalizacja – mówi Paweł Paluch, dyrektor ds. marketingu i komunikacji, Scania 
Polska S.A. 
 
Nowoczesny i kompleksowy 
 
Powierzchnia obiektu to: 1250 m2, w tym powierzchnia hali warsztatowej – 800 m2. 
W serwisie będzie znajdować się 7 stanowisk naprawczych, w tym 2 specjalistyczne 
do napraw powypadkowych oraz 1 kanał diagnostyczno-olejowy.  
 
Obiekt serwisowy Scania w Mławie będzie spełniać wysokie standardy jakościowe 
firmy. W serwisie dostępne będą usługi z zakresu: przeglądów, napraw pojazdów 
ciężarowych, naczep, autobusów, silników przemysłowych, napraw powypadkowych, 
obsługi tachografów cyfrowych oraz całodobowa pomoc Scania Assistance.  
 
Przyjazny dla środowiska 
 
W serwisie Scania w Mławie zastosowano wiele ekologicznych rozwiązań. 
Konstrukcja, izolacja oraz ogrzewanie zostały zbudowane z wykorzystaniem 
energooszczędnych technologii bazujących na ekologicznych komponentach.  
 
Adres nowego serwisu Scania: ul. Płocka 128, 06-500 Mława.  
 

*** 
 

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 

http://www.scania.pl/
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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.    

 

Scania Polska S.A. Tel. +48 22 3560 100 Paweł Paluch tel. (022) 3560 277 

Stara Wieś, Al. Katowicka 316 Fax +48 22 3560 101 Monika Bladowska  tel. (022) 3560 218 

05-830 Nadarzyn  

http://www.scania.com/

