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Autoryzowany Dealer IVECO SILTRUCK uruchomił w Żorach swój nowy oddział, w którym jest prowadzona 

sprzedaż oraz kompleksowa obsługa serwisowa pojazdów marki IVECO.   

Żory, 10 października 2022 r. 

 

3 października 2022 roku nastąpiło oficjalnie otwarcie nowego oddziału IVECO SILTRUCK, zlokalizowanego 

w  Żorach. W obiekcie prowadzona jest sprzedaż zarówno nowych modeli IVECO, jak i pojazdów używanych. 

Placówka świadczy również kompleksowe usługi serwisowe związane z obsługą gwarancyjną i 

pogwarancyjną, a także sprzedaż oryginalnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do 

wszystkich pojazdów marki IVECO. 

 

Żorski oddział IVECO SILTRUCK mieści się w nowoczesnym obiekcie zlokalizowanym tuż przy drodze 

wojewódzkiej nr 935 (Racibórz – Pszczyna), w pobliżu węzła Żory - Rowień na Autostradzie Bursztynowej 

(A1). Do dyspozycji klientów przygotowano duży i wygodny parking. Budynek o powierzchni 1800 m2 zajmują 

biura handlowe, sale konferencyjne, w pełni wyposażony pokój wypoczynkowy dla kierowców oraz 

pomieszczenia związane z serwisem. W tej części mieści się komfortowa poczekalnia, w której klienci mogą 

wygodnie spędzić czas w oczekiwaniu na realizację usług. Zaplecze serwisowo-magazynowe stanowi 

obszerna hala z 10 stanowiskami naprawczymi, wyposażonymi w niezbędne narzędzia specjalistyczne oraz 

magazynem części zamiennych. 

O kompleksową obsługę klientów dba wykwalifikowana kadra techniczna obsługująca serwis i magazyn 

części, a także zespół specjalistów zajmujący się sprzedażą pojazdów. Dzięki współpracy z OK TRUCKS, 

marką specjalizującą się w sprzedaży używanych pojazdów certyfikowanych przez IVECO, SILTRUCK oferuje 

również możliwość uzyskania wyceny i sprzedaży pojazdów używanych, zarówno dostawczych jak i 

ciężarowych.  
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SILTRUCK 

 

Firma SILTRUCK Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 2005 roku. Wcześniejsze wieloletnie doświadczenie właścicieli w 

branży motoryzacyjnej zapewniło solidne przygotowanie do prowadzenia działalności handlowej i świadczenia usług 

serwisowych dla wszystkich produktów sygnowanych marką IVECO. 

Należąca do SILTRUCK pierwsza autoryzowana placówka dealerska IVECO na Podbeskidziu została otwarta w 2005 roku w 

Skoczowie. W 2009 roku obiekt ten poddano znaczącej rozbudowie i modernizacji, a kolejny punkt dealerski i serwisowy 

IVECO Siltruck powstał w Opolu w roku 2013.  

 

 

 

IVECO 

 
IVECO jest marką Iveco Group N.V. (MI: IVG). 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 pojazdy do misji terenowych. 

 

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje modele Daily w segmencie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,3 do 7,2 tony, 

Eurocargo w segmencie od 6 do 19 ton oraz, w segmencie ciężkim powyżej 16 ton, gamę IVECO WAY, w tym pojazdy drogowe IVECO  

S-WAY, pojazdy terenowe IVECO T-WAY i IVECO X-WAY zaprojektowane do eksploatacji w lekkich warunkach terenowych. Ponadto — pod 

marką IVECO Astra — firma produkuje pojazdy przystosowane do użytkowania w warunkach terenowych, wywrotki na podwoziu oraz jako 

zestawy z naczepą, a także pojazdy specjalistyczne. 

 

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

Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze 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 

 

 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

 

Biuro prasowe IVECO — region EMEA  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com   

 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  

YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly  

Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/iveco/ 
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Aleksandra Zielińska 

Marketing Manager Poland & Ukraine 

aleksandra.zielinska@iveco.com 

 
 

IVECO Live Channel: https://ivecolivechannel.com 
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