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Відкриття авторизованого сервісного центру
«Вінниця-Скан»
Сервісна мережа Scania в Україні продовжує активно розвиватись. 9 жовтня
2017 відбулось урочисте підписання партнерського договору між ТОВ «Сканія
Україна» та «Вінниця-Скан», згідно з яким авторизований сервісний центр
надаватиме послуги з обслуговування та ремонту техніки Scania у
Вінницькому регіоні.
Центр «Вінниця-Скан» надає послуги з обслуговування та ремонту техніки Scania,
розташований за адресою: м.Вінниця, пров. К.Широцького 14б. Площа зони
технічного обслуговування становить 740 кв.м., є 6 ремонтних постів, склад
запчастин; станція укомплектована професійним технічним інструментом та сучасним
обладнанням.
«До відкриття станції у Вінниці найближча сервісна станція від Києва у західному
напрямку знаходилась у Львові, а це понад 500 км. Якщо взяти європейський
досвід, наприклад Польщу, то там відстань між станціями становить приблизно 100150 км, - коментує угоду Тицький Олександр, директор з розвитку дилерської
мережі Scania в Україні. - Вінницький регіон є стратегічно важливим, адже тут
зосереджена велика кількість перевізників. Саме ці два фактори – вдале
географічне розташування і наявність транспортних компаній – стали ключовими
при прийнятті рішення про місцезнаходження нової сервісної станції».
Сервісна мережа Scania в Україні розвивається з 1993 року. Головним пріоритетом
розвитку є надання клієнтам повного пакету послуг з продажу та обслуговування
техніки; професійний рівень технічного персоналу; якість та оперативність надання
послуг.
Власник і директор сервісної станції «Вінниця-Скан» Самвел Арутюнян колись
займався транспортними перевезеннями і мав власний невеликий парк вантажівок,
серед яких були Scania.
«Будучи клієнтом Scania з 2000 року, мені імпонував підхід компанії до вирішення
задач і потреб клієнта, - розповідає Самвел Арутюнян. – З часом наша співпраця
вийшла на новий рівень, я дуже пишаюся, що мені вдалося завоювати довіру та
представляти марку Scania у нашому регіоні. Маючи великий досвід у сфері
перевезень, я добре обізнаний з проблемами перевізників, а також їхніми вимогами
до сервісу, наявності запчастин, кваліфікації персоналу, тому нам буде легко
знаходити спільну мову. Моя мета – налагодити роботу сервісної станції таким
чином, щоб відповідати високим стандартам Scania та вимогам клієнтів».
Сервісна мережа Scania в Україні складається із 10 сервісних станцій, де надаються
всі необхідні послуги з обслуговування та ремонту.
Сервісна мережа Scania у світі є однією з найбільших та нараховує більше 1600
станцій у 100 країнах.
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Scania є частиною підрозідлу компанії Volkswagen Truck&Bus GmbР та одним із світових лідерів
серед виробників вантажівок і автобусів більше 16 тонн. Головний офіс, науково-дослідний центр
та заводи з виробництва вантажівок і комплектуючих знаходяться у Швеції, ще кілька заводів
розташовані у Європі та Латинській Америці. У компанії працює близько 44 000 працівників,
продукція представлена у понад 100 країнах світу, в тому числі в Україні з 1993 року. Мінімальні
експлуатаційні витрати, надійність та безпека є основними характеристиками техніки Scania.
Окрім транспортних засобів, компанія у кожній країні пропонує послуги з фінансування та
обслуговування через сервісну мережу.
Прес-релізи Scania доступні на сайті www.scania.ua
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