Bratislava, 28. august 2012

Flotila nových vozidiel KIA Rio zníži náklady ČSOB banky až
o takmer 46 tisíc €
ČSOB Leasing ponúka pod značkou ČSOB Autolease profesionálne služby
v oblasti operatívneho leasingu automobilov. Jednou z dôležitých služieb pre
zákazníkov je aj optimalizácia celkových prevádzkových nákladov vozového
parku. Na základe analýzy nákladových a technických parametrov bola
zrealizovaná zmena Car Policy v ČSOB, ktorej súčasťou bola aj výmena dlhodobo
používaného modelu Škoda Fabia za vozidlo Kia Rio novej generácie.
Do prvotného porovnania vstupovalo pôvodne viacero vozidiel, jasným víťazom sa ale stalo vozidlo Kia
Rio, ktoré jednoznačne vyhralo porovnanie celkovej nákladovosti. Celkové prevádzkové náklady za
vozidlo ovplyvňuje najmä výška mesačného nájomného za operatívny leasing, ktorá sa znížila hlavne z
dôvodu nižšieho rozdielu medzi obstarávacou cenou a zostatkovou hodnotou. Kia Rio, vďaka
atraktívnemu dizajnu, sedemročnej záruke a rozsiahlej štandardnej výbave, dosahuje aj pri nižšej
obstarávacej cene vyššiu zostatkovú hodnotu.
Druhým parametrom pri porovnávaní viacerých značiek a modelov vozidiel bola bezpečnosť. Na prvej
priečke sa aj pri tomto parametri umiestnilo vozidlo Kia Rio, ktoré vzhľadom k obstarávacej cene
dosiahlo z porovnávaných vozidiel najvyššiu bezpečnosť v danom segmente.
V prvej fáze obmeny vozového parku dodal ČSOB Autolease banke 28 vozidiel. I keď sa objemovo
znížila motorizácia z 1,6TDI Škody Fabia (66kW, 230Nm) za agregát 1,4CRDi (66kW, 220Nm) pri
vozidle Kia Rio, výkonnostné parametre pre klienta zostali aj naďalej porovnateľné. V prospech
agregátu 1,4CRDi ale hovorí tak nižšia spotreba, ktorá za celkovú dobu nájmu činí úsporu až 120 l nafty,
ako aj nižšia sadzba PZP, ktorá takisto znižuje mesačnú splátku operatívneho leasingu.
„Pri porovnaní celkových prevádzkových nákladov sme nášmu klientovi pri 4-ročnej dobe nájmu
vypočítali za jeden automobil úsporu v sume vyše 1 600 €. Už pri tomto prvom balíku vozidiel Kia Rio
tak očakávame pre ČSOB celkovú úsporu takmer 46 tisíc €, pričom jej zamestnanci budú jazdiť na
modernejšom a lepšie vybavenom vozidle,“ doplnil Alexander Frický, riaditeľ ČSOB Autolease.
„Práve z týchto dôvodov sme starostlivosť o náš vozový park zverili špecialistom z nášho operatívneho
leasingu. Očakávame od nich predovšetkým optimalizáciu nákladov, ale aj úžitkových vlastností.
Dlhodobé používanie jedného modelu mohlo vyvolávať aj pocity zaužívaného stereotypu, takže
z pohľadu vodičov predpokladáme priaznivú odozvu, nakoľko sme im poskytli modernejšie a
bezpečnejšie vozidlá s vyšším komfortom,“ reagoval Rastislav Murgaš, člen predstavenstva ČSOB pre
Ľudské zdroje a služby.

ČSOB Autolease je obchodná značka ČSOB Leasing pre oblasť správy vozového parku.
ČSOB Leasing je banková lízingová spoločnosť s univerzálnym komoditným zameraním, ktorá je 100%-nou dcérou ČSOB
banky a patrí do nadnárodnej skupiny KBC. Vo financovaní osobných a úžitkových vozidiel je dlhodobým exkluzívnym
partnerom pre klientov i dílerov v značkách Hyundai, Opel, KIA, Chevrolet, Suzuki, Mitsubishi a Saab. V nákladných
vozidlách exkluzívne spolupracuje s dodávateľmi značky MAN a pri traktoroch s oficiálnymi partnermi značky Zetor.
V spolupráci s lízingovou spoločnosťou PSA Finance podporuje aj financovanie značiek áut Citröen a Peugeot. Na
lízingovom trhu si dlhodobo udržiava pozíciu lídra, pričom je dlhoročnou jednotkou vo financovaní nákladných vozidiel ako aj
strojov a zariadení. Portfólio produktov tvorí finančný a operatívny lízing, splátkový predaj, úver a poistenie. Preferovaným
poistným partnerom všetkých financovaných predmetov je ČSOB Poisťovňa.

Príloha (fotografie):
odovzdávaná flotila
akt odovzdania vozidiel (zľava doprava):
o Rastislav Murgaš (člen predstavenstva ČSOB pre Ľudské zdroje a služby),
o Július Šabo (výkonný riaditeľ spoločnosti Motor-Car Group),
o Alexander Frický (riaditeľ ČSOB Autolease),
o Pavol Vavrek (key account manager ČSOB Autolease) a
o Zdenko Krajčovič (konateľ Motor-Car Dunajská Lužná).
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