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На Битві Титанів Scania представила тягач Scania 
G400 SilverLine з напівпричепом Schmitz 

 

У 2017 році діють спеціальні умови на придбання  та обслуговування 
тягачів Scania G400 SilverLine Євро 5. 

 
Scania G400 SilverLine – це оптимізована версія тягача, яку було 
створено на замовлення українського дистриб’ютора з урахуванням 
специфіки ринку та побажань клієнтів. Це дало змогу отримати виважену 
цінову пропозицію на стандартну комплектацію, знижки на додаткові 
опції, спеціальну програму з фінансування від «Сканія Кредіт Україна», 
контракти на обслуговування.  
Автомобіль пристосований для руху дорогами зі стандартним 
покриттям, ідеально підходить для перевезення зерна або іншої аграрної 
продукції з елеватора в порт. Партію саме таких тягачів Scania G400 
SilverLine нещодавно придбала компаніяНібулон. 
 

 
Тягач Scania G400 Silverline Євро 5 з напівпричепом Schmitz для 
перевезень в аграрній галузі 

Стандартна комплектація Scania G400 Silverline Євро 5 включає 
підсилену раму, коробку відбору потужності, автоматичну систему 
передач Scania Оптикруз з педаллю зчеплення, кондиціонер, 
холодильник, магнітолу. Додаткові опції з підвищення комфорту в кабіні 
можна замовити зі знижками.  

Тягачі обладнані системою контролю за автопарком Scania FMS, пакет 
«Моніторинг». Система дозволяє відслідковувати показники водія та 
вантажівки з метою підвищення продуктивності перевезень та 
зменшення витрат пального. 

Фінансування 
 
Фінансування надає лізингова компанія «Сканія Кредіт Україна». 
Спеціальна програма включає фінансування і страхування, що 
інтегрується в загальну та економічно збалансовану пропозицію для 
клієнта для забезпечення максимальної ефективності використання 
транспорту. 
 
Обслуговування в мережі Scania за сервісними контрактами 
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На автомобілі Scania G400 SilverLine Євро 5 розповсюджуються 
спеціальні  умови сервісних контрактів. Вартість сервісного контракту на 
4 роки становить від 2400 євро залежно від умов експлуатації. Оплата 
першого платежу вноситься у розмірі 25% від загальної суми, решта 
оплати розбивається рівними платежами протягом дії договору. 
Обслуговування може проводитися на будь-якій сервісній станції Scania 
в Україні, при цьому не потрібно підписувати окремий договір з 
дилерським центром. План ТО розробляється індивідуально для 
кожного автомобіля із врахуванням таких умов, як річний пробіг, умови 
експлуатації, інше. 

 
З метою підвищення ефективності перевезень та правильної 
експлуатації автомобілів рекомендується курс для водіїв Scania з 
економічного керування. 

 
 

 

 

За детальною інформацією звертайтесь до: 

Леся Горошко, PR-менеджер ТОВ «Сканія Україна»   
Телефон: + 38 044 363-0-363 
E-mail: lesya.goroshko@scania-ua.com 

 
 
 
 
Більше 125 років Scania спеціалізується на виробництві 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. Продукція компанії 
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. Сервісна мережа складається із 1500 станцій по всьому світу. В Україні продаж та 
обслуговування техніки Scania здійснюється дилерськими центрами. Деталі на сайті www.scania.ua 
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