
 

 

 

 

 

IVECO otwiera Centrum OK TRUCKS oraz Centrum Szkoleniowe w Nadarzynie 

Warszawa, 12 listopada 2015 r. 

 

6 listopada nastąpiło oficjalne otwarcie Centrum OK TRUCKS oraz Centrum 

Szkoleniowego IVECO Poland. Działanie obiektu zainaugurował Pierre Lahutte, Prezydent 

Marki IVECO. 

 

Centrum Pojazdów Używanych OK TRUCKS w Nadarzynie pod Warszawą jest czwartym 

otwartym punktem z planowanej sieci 13 głównych centrów OK TRUCKS w Europie. Dla sieci 

OK TRUCKS, Polska w której odnotowano w 2015 roku ponad 40 tys. zaimportowanych 

pojazdów oraz ponad 72 tys. przerejestrowań pojazdów, jest bardzo ważnym rynkiem. IVECO, 

dzięki stworzeniu nowoczesnego punktu sprzedaży, będzie mogło zaoferować swoim klientom 

jeszcze większy wybór pojazdów używanych. 

 

Doskonała lokalizacja przy Alei Katowickej 70 w Nadarzynie (20 km od centrum Warszawy) 

zapewni klientom znakomity dostęp do Centrum OK TRUCKS. Na działce o powierzchni 

15000m2 zmieścił się olbrzymi plac pokazowy oraz budynek szkoleniowo-biurowy o 

powierzchni 450m2. Aktualnie w samym tylko Nadarzynie, OK TRUCKS może zaoferować 290 

używanych pojazdów. W całej Polsce dostępnych jest 29 punktów sprzedaży pojazdów 

używanych OK TRUCKS oraz 46 Autoryzowanych Stacji Obsługi. 

 

Drugą część budynku zajmuje Centrum Szkoleniowe IVECO Poland. Składa się ono z pełni 

wyposażonego warsztatu pokazowego o powierzchni 124m2, dwóch sal szkoleniowych oraz 

zaplecza technicznego dla trenerów. Centrum realizuje szkolenia dla personelu Serwisu z 

zakresu kompetencji technicznych i umiejętności miękkich obejmujących m.in.: umiejętność 

szybkiej i precyzyjnej diagnostyki, zarządzania warsztatem czy też profesjonalnej obsługi 

klienta. Jest ono także głównym punktem szkoleń całej siedzi handlowej IVECO. Każdy z 420 

serwisantów oraz 150 handlowców IVECO w Polsce podlega procesowi certyfikacji, w skład 

którego wchodzą zarówno szkolenia internetowe, jak również szkolenia z instruktorem w 

Centrum Szkoleniowym. Nowy obiekt pozwoli zwiększyć liczbę planowanych szkoleń oraz 
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przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu serwisu jak i procesu samej sprzedaży pojazdów, 

na które stawia IVECO. 

 

W uroczystości przecięcia wstęgi udział wzięli: Pierre Lahutte - Prezydent Marki IVECO, 

Carmelo Impelluso – Prezydent Marki OK TRUCKS, Gianfranco Zucca – Dyrektor Działu 

Szkoleń Technicznych CNH Industrial, Daniel Wolszczak – Dyrektor Generalny IVECO Poland 

oraz Robert Drozd – OK TRUCKS Manager. 

W trakcie otwarcia przekazano także symboliczny kluczyk właścicielom firmy BARTEX 

Małgorzacie i Jackowi Byliniak, którzy jako pierwsi wybrali pojazd OK TRUCKS z kampanii 

leasingowej „Już od 599 EUR”. 

 

Wszystkie pojazdy OK TRUCKS poddawane są całej serii badań i kontroli technicznych. Na 

podstawie określonych parametrów takich jak: wiek, przebieg, zużycie opon, prace remontowe 

pojazdy przypisywane są do 3 różnych kategorii: Premium, Comfort i Basic, aby zaspokoić różne 

wymagania klientów. Dla najbardziej wymagających klientów wprowadzona została kategoria OK 

TRUCKS Premium. Należą do niej pojazdy IVECO do 4 lat z niskim przebiegiem, po kompletnym 

przeglądzie, naprawie i inspekcji przeprowadzonej przez europejskie centra pojazdów używanych 

OK TRUCKS. Pojazdy te objęte są 12 miesięczną gwarancją fabryczną. 

 

IVECO 

IVECO jest marką CNH Industrial N.V., spółki będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, 

notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario 

Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, 

średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta 

do misji terenowych.  

 

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje modele Daily w segmencie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 

od 3 do 7 ton, Eurocargo w segmencie od 6 do 18 ton, a także Trakker (przeznaczone do eksploatacji poza drogami 

utwardzonymi) i Stralis w segmencie powyżej 18 ton. Ponadto — pod marką IVECO Astra — firma produkuje pojazdy 

przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz 

pojazdy specjalistyczne.  

 

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu 

krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze 
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i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje 

wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd Iveco. 

 

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com  

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

Michał Fersten 

Dyrektor Handlowy, Marketing & Product Manager 

michal.fersten@iveco.com 
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