DAF Trucks öppnar ny egenägd återförsäljare i Ungern

2020-11-03 11:00 CET

DAF Trucks öppnar ny egenägd
återförsäljare i Ungern
DAF Trucks förstärker sin närvaro i Centraleuropa genom att öppna en ny
återförsäljare nära staden Nyíregyháza i nordöstra Ungern. DAF Trucks är
sedan 10 år obestridda marknadsledare i Ungern, med ett nätverk som nu
består av nio återförsäljare.

Den nya DAF-återförsäljaren är strategiskt belägen i det allt viktigare
regionen kring Nyíregyháza i nordöstra Ungern, intill motorvägen M3 och

nära (inter)nationella transportkorridorer mellan Centraleuropa och Ukraina,
Rumänien, Bulgarien och Moldavien. Transportnavet i den internationella
flygplatsen Debrecen ligger bara en halvtimmes bilresa från den nya
återförsäljaren.
Fokus på kundernas drifttid
Den 2 200 kvm stora Hungarotruck Kft.-anläggningen i Nyíregyháza ligger på
ett 20 000 kvm stort område och omfattar hela tio serviceplatser, en
helautomatisk fordonstvätt och en teknisk certifieringsplats, alla med den
mest avancerade utrustningen. Förstklassig reservdelstillgång garanteras för
bästa möjliga drifttid, och säljavdelningarna för nya och begagnade lastbilar
ger kunderna bästa möjliga support. Det finns ett bekvämt väntområde där
förarna kan koppla av medan lastbilen servas.
Större professionellt återförsäljarnätverk
Richard Zink, styrelsemedlem för DAF Trucks och ansvarig för marknadsföring
och försäljning, säger: ”Den nya återförsäljaren är strategiskt placerad intill
transportkorridoren M3 i Nyíregyháza och erbjuder inte bara utmärkt service
till DAF-kunder i östra Ungern, utan även till de många transportföretag som
passerar platsen på sina nationella och internationella rutter. Driftsättningen
av den nya Hungarotruck-återförsäljaren stödjer DAF:s fortsatta tillväxt i
Ungern.”
Den nya återförsäljaren finns på Debreceni út 362, 4400 Nyírenyháza, Ungern
och har öppet 07.00 till 21.00 på veckodagar och 07.00 till 15.30 på lördagar.

DAF Trucks N.V. – ett dotterbolag inom det amerikanska PACCAR Inc., en av
världens största tillverkare av tunga lastbilar – är en ledande tillverkare av
lätta, medeltunga och tunga lastbilar. DAF erbjuder ett komplett sortiment av
drag- och lastbilar, för att kunna erbjuda rätt fordon för varje
transporttillämpning. DAF är också en ledande leverantör av tjänster:
MultiSupport reparations- och underhållsavtal, finansiella tjänster från
PACCAR Financial och en förstklassig reservdelsservice genom PACCAR Parts.
Dessutom utvecklar och tillverkar DAF komponenter som axlar och motorer
för bussar och karosstillverkare över hela världen. DAF Trucks N.V. har
produktionsanläggningar i Eindhoven i Nederländerna, Westerlo i Belgien,
Leyland i Storbritannien och Ponta Grossa i Brasilien och 1 100 återförsäljare
och serviceställen inom och utanför Europa.
Eindhoven, Nederländerna, augusti 2020
För ytterligare information:
www.daf.com

Nordic Truckcenter är en division inom koncernen Royal A-Ware som är en
global ledare inom transport och livsmedelssektorn. Ett familjeägt

konglomerat med sin bas i Nederländerna. Royal A-Ware utvecklar, tillverkar
och marknadsför allt ifrån ost till transporttjänster. Bolaget omsätter 15
miljarder och har 2500 medarbetare i ett 20-tal länder.
Nordic Truckcenter representerar lastbilstillverkarna DAF och IVECO. Det
innebär att man har ett produktutbud som omfattar allt ifrån IVECO Daily, ett
fordon som täcker in viktsegmentet 3,3–7,2 ton, till den tyngsta DAF:en som
har en totalvikt på 32 ton och väl över 500 hk.
Nordic Truckcenter har över 100 anställda runtom i Norden som tillgodoser
allt ifrån reservdelshantering och service till försäljning. I koncernen finns
även en märkesoberoende service och reservdelskedja kallad TRP – Truck &
Trailer Related Parts. I vårt reservdelsprogram har vi över 150 000 olika
artiklar. Dessutom så växer sortimentet hela tiden!
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