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Policie České republiky převzala po celé republice 500 vozů
ŠKODA OCTAVIA v civilním provedení
› 500 vozů ŠKODA OCTAVIA ve výbavovém stupni Ambition s motorem 1,5 TSI a automatickou převodovkou
DSG pro Policii ČR
› Vůbec poprvé přistoupilo Ministerstvo vnitra k využití operativního leasingu
› Slavnostní předání proběhlo v Zákaznickém centru ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi
Mladá Boleslav, 15. ledna 2020 – Ministr vnitra ČR Jan Hamáček a policejní prezident Jan Švejdar dnes
převzali v Zákaznickém centru ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi 37 z celkových 500 policejních vozů ŠKODA
OCTAVIA v civilním provedení. Zbylé vozy byly předány u autorizovaných prodejců ŠKODA po celé České
republice. Zakázku na dodávku vozů získaly ve spolupráci mladoboleslavská automobilka a leasingová
společnost ŠkoFIN a ve veřejném tendru v září loňského roku.
Zástupci policie převzali celkem 500 vozů modelové řady OCTAVIA v civilním provedení. Všechny vozy jsou ve
výbavovém stupni Ambition a pohání je moderní benzinové motory 1,5 TSI o výkonu 110 kW v kombinaci s
automatickými dvouspojkovými převodovkami DSG. Slavnostní předávání vozů Policii ČR se odehrálo v Zákaznickém
centru ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi, které v prosinci oslavilo už dvacetileté výročí.
„ŠKODA OCTAVIA vítězstvím v náročném policejním tendru opět potvrdila svou pověst spolehlivého a všestranného
vozu,“ vysvětluje Luboš Vlček, ředitel ŠKODA AUTO Česká republika. „Mimo kvalit nejprodávanějšího modelu na
českém trhu potvrzuje výsledek veřejné zakázky i to, že vozy značky ŠKODA mají výhodné provozní náklady a
vyhovují náročným požadavkům našich zákazníků z veřejného sektoru,“ dodává Luboš Vlček.
„Financování operativním leasingem je oblíbené nejen u velkých firem, ale jejich výhod stále častěji využívá i veřejná
správa. Jsme rádi, že aktuálního trendu využila i Policie České republiky a pořídila si vůbec první flotilu vozidel
financovanou formou operativního leasingu. ŠkoFIN je tak první společností, která zajišťuje financování velkého
vozového parku pro Ministerstvo vnitra,“ říká Vratislav Strašil, jednatel společnosti ŠkoFIN s.r.o.
Ministerstvo vnitra respektive Policie ČR vůbec poprvé využila moderní formu financování a mobility ŠKODA Financial
Services. „Pořízení části policejních vozů na leasing do budoucna umožní jejich průběžnou obměnu. Je to efektivní
řešení, jak zajistit rychlý servis a snadnou výměnu vozů, které mají najetý maximální počet kilometrů nebo překročí
dobu životnosti,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček.
Od roku 1993 bylo českým policistům v rámci několika tendrů předáno více než 18 tisíc vozů ŠKODA nejrůznějších
modelů a specifikací. Ať již speciálně upravené podle požadavků policejních sborů nebo v sériovém provedení. Vozy
značky ŠKODA slouží policii také v jiných zemích, například v Polsku, na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku, Belgii,
Velké Británii, Izraeli nebo v Portugalsku.
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Fotografie k tématu:
Policie České republiky převzala po celé republice 500 vozů
ŠKODA OCTAVIA v civilním provedení
Slavnostního předání 37 vozů z celkových 500 se v Mladé
Boleslavi zúčastnili (zleva): Vratislav Strašil, jednatel Volkswagen
Financial Services, Luboš Vlček, ředitel ŠKODA AUTO Česká
republika, Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO za
oblast řízení lidských zdrojů, Jan Hamáček, ministr vnitra ČR, a
Jan Švejdar, policejní prezident.
Stáhnout

Zdroj: ŠKODA AUTO

Policie České republiky převzala po celé republice 500 vozů
ŠKODA OCTAVIA v civilním provedení
Zástupci policie převzali celkem 500 vozů modelové řady
OCTAVIA v civilním provedení. Všechny vozy jsou ve výbavovém
stupni Ambition a pohání je moderní benzinové motory 1,5 TSI o
výkonu 110 kW v kombinaci s automatickými dvouspojkovými
převodovkami DSG. Slavnostní předávání vozů Policii ČR se
odehrálo v Zákaznickém centru ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi,
které v prosinci oslavilo už dvacetileté výročí.
Stáhnout

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních
automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ,
KAMIQ a SUPERB,
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO v koncernovém
svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím
koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší řešení mobility“.

ŠkoFIN
ŠkoFIN je přední finanční společností, specializující se na podporu prodeje dealerské sítě značek Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA,
Porsche, Ducati, ojetých automobilů všech značek a prémiových značek Bentley a Lamborghini. Nabízí produkty v oblasti úvěru, operativního
leasingu, pojištění a dalších služeb mobility soukromým osobám, podnikatelům i firmám, a to jak pro koncernové vozy – tzv. značkové
financování –, tak i pro ostatní vozy na trhu. ŠkoFIN vystupuje pod marketingovou značkou Volkswagen Financial Services a je obchodní
divizí skupiny Volkswagen AG, která zahrnuje společnosti Volkswagen Financial Services AG spolu s přidruženými společnostmi, Volkswagen
Bank GmbH, Porsche Financial Services a finančními společnostmi v USA, Kanadě a Španělsku, které patří přímo nebo nepřímo společnosti
Volkswagen AG – s výjimkou finančních služeb značky Scania a Porsche Holding Salzburg. Společnost je zastoupena ve 48 zemích, které
disponují portfoliem více než 20,3 milionů smluv a zaměstnávají 16 267 pracovníků. Celková aktiva společnosti jsou ve výši přibližně 207,6
miliardy eur a provozní výsledek činí 2,6 miliardy eur. Od svého vzniku v roce 1992 je společnost jedničkou na českém trhu ve financování
osobních a užitkových vozů a zaujímá rovněž první místo v operativním leasingu.

