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Tisztelt Ügyfelünk!

Mostanra már jól ismert, hiszen a média is széles körben beszámolt róla, hogy az 
autóiparban az ellátási láncok és a gyártási kapacitás fenntartásával küzdünk. Ennek fő 
oka az egyes kritikus fontosságú alkatrészek, például a járműveinkben használt 
elektronikus eszközök félvezetői iránti kereslet váratlan megugrása. De az olyan tényezők, 
mint a COVID-19-hez kapcsolódó szállítási korlátozások és a rosszabb időjárási viszonyok, 
amelyek egyes beszállítókat érintenek, szintén kritikus szerepet játszanak abban az óriási 
mechanizmusban, amely a mai globális gazdaságot jelenti.

Ezzel párhuzamosan a teherautóink iránti kereslet is erőteljesen megnövekedett, amely 
természetesen rendkívül örömteli számunkra és hálásak vagyunk a Scania termékeink és 
szolgáltatásaink iránti bizalmukért. Ez ismét rámutat a szállítmányozási ágazat 
fontosságára, és arra, hogy milyen nagyszerű munkát végeznek Önök ezekben a nehéz 
időkben.

A Scaniánál továbbra is keményen küzdünk azért, hogy kreatív megoldásokat találjunk 
ebben a súlyos és előre nem látható helyzetben. Eddig elég sikeresen sikerült 
minimalizálnunk az ügyfeleinkre gyakorolt hatást. Mostanra azonban elértünk egy olyan 
pontra, amikor a félvezetők hiánya negatív hatással van a termelési kapacitásunkra. A 
kialakult szituáció most arra kényszerített bennünket, hogy előrehozzuk a nyári leállást a 
gyártóüzemekben. Ez azt jelenti, hogy az új teherautók szállítása 2-6 hetet késhet, míg a 
buszok és az áramfejlesztő berendezések kevésbé érintettek.

Jelenleg vizsgáljuk, hogy mindez hogyan befolyásolja az egyes megrendeléseket. A helyi 
Scania képviseletek fogják végigkísérni Önöket ebben a folyamatban. Elnézést kérünk a 
kellemetlenségekért és a működésüket befolyásoló lehetséges következményekért.

Remélhetőleg már a világjárvány utolsó szakaszában vagyunk, és elkezdhetjük tervezni a 
jövőt, amelyet a stabilitás és a normális körülmények jellemeznek. Addig is a Scania 
csapata továbbra is mindent megtesz, hogy támogassa Önöket, és olyan megoldásokat 
találjon, amelyek enyhítik a hiány okozta következményeket.
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