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Wybrano „Pomorską Miss Scania 2019” 
Fani ciężarówek odwiedzający tegoroczną edycję konkursu „Pomorska Miss 
Scania” mogli obejrzeć aż 70 wyjątkowych pojazdów. Nagrodę główną imprezy 
przyznano przedstawicielom firmy Repiński Transport i Spedycja za pojazd 
Scania „Le Mans”.    
 
Zwycięski pojazd to Scania R450 z motywem kultowego, 24-godzinnego wyścigu „Le 
Mans” oraz filmu pod tym samym tytułem. Jury zachwycił nie tylko oryginalny projekt 
malowania, ale także kunsztowne wykończenie wnętrza kabiny.  
 
Głosami gości odwiedzających imprezę nagroda „Pomorska Miss Scania 
Publiczności” trafiła do Kacpi Logistic za pojazd Scania S500 z malowaniem „Isle of 
Man”, nawiązującym do prestiżowych wyścigów motocyklowych rozgrywanych od 
1907 r. na wyspie Man. Przyznany po raz pierwszy w tym roku tytuł „ Pomorska 
Miss V8” zdobył właściciel firmy Navigator Transport, za Scania S730 przeznaczony 
do transportu ponadgabarytowego. Ciągnik jest wizytówką firmy, co znalazło 
odzwierciedlenie w efektownych elementach wyposażenia na zewnątrz i w kabinie 
pojazdu.  
 
„Nagrodę specjalną” przyznano przedstawicielom firmy Banucha za skrupulatnie 
dopracowany, trzyosiowy ciągnik z silnikiem V8, a „Nagrodę Dyrektora gdańskiego 
oddziału Scania” – przedstawicielom Wood-Land za Scania R500 do przewozu 
drewna. Ze względu na wysoki poziom tegorocznego konkursu, jury zdecydowało 
również o przyznaniu dyplomu wyróżnienia. Wyróżnienie otrzymał właściciel firmy 
Popławski za wyjątkowy ciągnik S450 z elementami wyposażenia XT.  
 
Święto Scania 
 
Wybory „Pomorskiej Miss Scania” odbyły się w gdańskim oddziale firmy już po raz 
18. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem kierowców i miłośników pojazdów 
ciężarowych. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział ok. 4 000 odwiedzających 
oraz ponad 30 wystawców branżowych i partnerów. Na gości wydarzenia czekało 
wiele atrakcji: koncerty i konkursy dla najmłodszych oraz stanowisko z ciągnikiem 
Scania do transportu długodystansowego z napędem LNG. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się również pojazdy Scania XT przeznaczone do pracy w 
trudnym terenie.  
 
Na zakończenie konkursu „Pomorska Miss Scania” odbyła się tradycyjna, 
widowiskowa parada pojazdów Scania głównymi ulicami Gdańska w asyście policji. 
 

*** 

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 
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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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