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Volvo Truck Center i Polen inleder
distributionssamarbete med Nissan Motors
Volvo Lastvagnars region Central-East Europe och Nissan Sales Eastern &
Central Europe har enats om villkoren för ett samarbete. Det avser distribution
av tre av Nissans modeller inom lätta kommersiella fordon via Volvo
Lastvagnars återförsäljarnät i Polen och omfattar såväl fordonsförsäljning,
service och reservdelar.

De fordonsmodeller från Nissan som kommer att erbjudas via Volvo Truck Center i
Polen är en s k van - Interstar - samt två små jämnlastbilar - Cabstar och Atleon.
”Det här kommer att stärka affären för våra helägda återförsäljare, eftersom en och
samma återförsäljare kommer att kunna erbjuda våra kunder ett komplett urval av
fordon”, säger Tom Jörning, chef över affärsregionen centrala Östeuropa på Volvo
Lastvagnar. ”Nissans moderna produktprogram kompletterar den totala förnyelsen av
hela vårt produktprogram av FH16, FH, FM, FE och FL.
Volvo Truck Center kommer också i samverkan med Volvo Financial Services att
erbjuda en säljfinansiering för de nya produkterna.
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För ytterligare information, kontakta:
Ulf Arensberg, tel +46 31 66 66 50, e-mail ulf.arensberg@volvo.com
eller Marie Vassiliadis, tel +46 31 322 41 27, e-mail marie.vassiliadis@volvo.com
För videomaterial av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till
http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det
på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvo Lastvagnar tillhandahåller kompletta transportlösningar för professionella och affärsfokuserade kunder
Företaget erbjuder ett komplett produkterbjudande med medeltunga till tunga lastbilar med ett starkt global nätverk
av 3 000 serviceställen i mer än 130 länder. Under 2005 sålde Volvo Lastvagnar 104 000 lastbilar över hela
världen. Volvo Lastvagnar ingår i Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar,
anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för
flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster.
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