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Nový majiteľ vozidla považuje limitovanú edíciu Scania 
za skvelú vizitku svojej firmy 
 
Aj v marci Scania Slovakia pokračuje v odovzdávaní vozidiel z limitovanej 
edície pri príležitosti 20 rokov pôsobenia na slovenskom trhu. Štefan Šiliga, 
majiteľ spoločnosti Karpatia Truck, s.r.o., prišiel do areálu v Senci, aby 
oficiálne prevzal jeden z dvadsiatich ťahačov s jedinečným dizajnom a 
štýlovým príslušenstvom so slovenskou tematikou.  
 

 
Zákazník Štefan Šiliga (vpravo) zo spoločnosti Karpatia Truck, s.r.o. preberá vozidlo z 20-kusovej 
limitovanej slovenskej edície od Petra Palku, obchodného zástupcu pre nové vozidlá. 
 
Spoločnosť Karpatia Truck, s.r.o. sa zaoberá medzinárodnou dopravou a 
zasielateľstvom. Hoci spoločnosť začala svoju činnosť v čase vypuknutia 
pandémie koronavírusu, podarilo sa jej rozšíriť svoju činnosť a rozšíriť flotilu. 

http://www.scania.sk/
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"Naše prvé vozidlá sme kúpili v čase najprísnejších hygienických opatrení a v 
súčasnosti ich máme pätnásť. Prepravujeme výrobky spoločností ako IKEA, 
Jaguar a Volkswagen, ako aj rôzne komponenty a spotrebný materiál," hovorí 
Štefan Šiliga, majiteľ spoločnosti Karpatia Truck, s.r.o.. 
 
Keďže spoločnosť Karpatia Truck, s.r.o. bola jej existujúcim zákazníkom, 
Scania mu prirodzene ponúkla možnosť kúpiť si nový ťahač z limitovanej série. 
"Ponuku sme prijali bez váhania. Bolo to vlani na jar a odvtedy sme sa na to 
istým spôsobom pripravovali. Nielen ja sa úprimne teším na tento prírastok, 
ale emotívne ho prežívajú aj naši vodiči, keď sa rozdeľuje, kto bude nové 
vozidlá riadiť," zveruje sa Štefan Šiliga.   
 
Na nového majiteľa zapôsobil komfort pre vodiča a celkový vzhľad vozidla. 
"Kabína tohto vozidla je skonštruovaná tak, aby vodičom uľahčovala život. V 
autách trávia doslova týždne a teraz sa môžu cítiť takmer ako v obývačke. Môj 
hlavný dojem z prvého nasadnutia do kabíny bol pocit veľkého pohodlia," 
hovorí Štefan Šiliga. 
 
Okrem Slovenska bude nové vozidlo Scania jazdiť aj na cestách ďalších 
európskych krajín, kde bude reprezentovať svoju domovskú spoločnosť. Pre 
zákazníka Štefana Šiligu je Scania v súčasnosti prvou voľbou na trhu a nové 
vozidlo považuje za skvelú vizitku svojej spoločnosti. 
 
Peter Palka, predajca nových vozidiel, pri osobnom prevzatí dodal, že "toto 
vozidlo je veľmi dobré z hľadiska výkonu, spotreby a úžitkových vlastností, ale 
nezanedbateľný je aj vlastný pocit vodiča zo zvuku motora V8." 
  
 
 

Scania je popredným svetovým poskytovateľom riešení v oblasti dopravy. Spoločne s našimi partnermi 
a zákazníkmi sa uberáme smerom k udržateľnému systému dopravy. V roku 2020 sme našim 
zákazníkom dodali 66 900 nákladných vozidiel, 5 200 autobusov a takisto 11 000 priemyselných 
a lodných pohonných systémov. Čisté tržby prekročili 125 miliárd SEK, z ktorých bolo viac ako 20 
percent spojených s poskytovaním služieb. Spoločnosť Scania, ktorá bola založená v roku 1891, aktuálne 
pôsobí vo viac ako 100 krajinách a zamestnáva približne 50 000 ľudí. Výskum a vývoj prebieha najmä vo 
Švédsku. Výrobné závody sa nachádzajú v Európe a Latinskej Amerike s regionálnymi produktovými 
centrami v Afrike, Ázii a Eurázii. Scania je súčasťou skupiny TRATON. Ďalšie informácie nájdete na: 
www.scania.com. 

http://www.scania.sk/

