CASE STUDY
„KEĎ ČSOB LEASINGU POVIEM,
ŽE CHCEM ZAJTRA KÚPIŤ AUTO,
NAOZAJ HO ZAJTRA MÁM. PONÚKAJÚ
MI OKAMŽITÉ RIEŠENIE, RÝCHLO
A SPOĽAHLIVO.“
ING. ŠTEFAN STAREK
KONATEĽ STAREK TRANSPORT

SPOTREBNÝ ÚVER

Z LOKÁLNEHO DOVOZCU ZELENINY
NA MEDZINÁRODNÉHO HRÁČA V DOPRAVE:
POMAĽOVANÉ KAMIÓNY Z ORAVY JAZDIA DO CELEJ EÚ
POŽIADAVKY:
rast spoločnosti na Slovensku a rozvoj medzinárodnej
dopravy – nákup kamiónov.

RIEŠENIE:
využitie spotrebného úveru z ČSOB Leasingu na rozšírenie
flotily áut a kamiónov,
využitie bankového úveru na obstaranie vlastného
špedičného skladu.

VÝSLEDOK:
expanzia spoločnosti na slovenskom trhu,
rozširovanie flotily nákladných áut a kamiónov,
vlastná skladová hala a servis – rozšírenie portfólia
ponúkaných služieb.

„V prípade ČSOB Leasingu stačí zavolať a všetky služby či ponuky
prídu doslova za mnou. Ich dlhoročného zamestnanca poznám
a dôverujem mu. Je to veľmi komfortné a efektívne.“
Ing. Štefan Starek,
konateľ STAREK Transport

ZÁKAZNÍK:
ODVETVIE:
PRODUKT:
VEĽKOSŤ FLOTILY:
POSTAVENIE NA TRHU:

STAREK TRANSPORT, S. R. O.
MEDZINÁRODNÁ A VNÚTROŠTÁTNA
DOPRAVA, ŠPECIALIZÁCIA NA NÁKLADNÚ
DOPRAVU A ŠPEDÍCIU
SPOTREBNÝ ÚVER
40 ÁUT VRÁTANE DODÁVOK,
VÄČŠINU SLUŽIEB POSKYTUJE FIRMA
PODNIKOM V ŽILINSKOM KRAJI
STABILNÝ SUBJEKT SO 48 ZAMESTNANCAMI,
KTORÝ PREPRAVUJE TOVAR NIEKTORÝM
ZÁKAZNÍKOM NEPRETRŽITE UŽ 15 ROKOV.
FIRMA JE ĽAHKO IDENTIFIKOVATEĽNÁ
PODĽA POMAĽOVANÝCH KAMIÓNOV.
NA EURÓPSKOM POHÁRI ŤAHAČOV
V ORECHOVEJ POTÔNI ZÍSKAL
V ROKU 2016 OCENENIE ZA NAJKRAJŠÍ
KAMIÓN, POSKYTUJE OPRAVY VOZIDIEL
AJ PRE ĎALŠIE FIRMY NA ORAVE

PRÍBEH

Štefan Starek

konateľ STAREK Transport

O SPOLOČNOSTI
STAREK TRANSPORT
„Kúpil som prvú Aviu a od roku 1991 som pre miestneho
obchodníka rozvážal zeleninu a ovocie. Keďže som v tomto
biznise videl potenciál, otvorili sme na námestí v Trstenej
vlastnú predajňu zeleniny. Tovar sme si dovážali sami
a postupne sme dokúpili ďalšie Avie. V tomto podnikaní
však autá neboli natoľko vyťažené, začali sme teda voziť
materiál pre ďalšie podniky v okolí,“ popisuje začiatky firmy
jej konateľ Štefan Starek. Časom sa začali špecializovať
na medzinárodnú dopravu. Od roku 1993 získali koncesnú
listinu a jazdili do krajín súčasnej EÚ a bývalého ZSSR.
„Postupne sme spoločnosť modernizovali, kúpili sme autá
Iveco, prvé vozidlá do 7,5 tony, a vozili sme naďalej hlavne
pre okolité podniky. Neskôr sme sa špecializovali na autá
nad 7,5 tony s vlekmi a v roku 2003 sme kúpili prvý kamión
– ťahač. Hoci sme išli až do Murmanska, nikdy sa nestalo,
že by sme tovar nedoviezli na miesto určenia,“ spomína na
postupný rast spoločnosti a jej flotily pán Starek. Dnes je
STAREK Transport rodinnou firmou, v ktorej ako konatelia
pracujú už aj dospelé deti Štefana Stareka – Mgr. Eva Stareková
a Mgr. Martin Starek.
Štefan Starek a jeho rodina prepadli vášni ku kolkom. Spoločnosť
je generálnym sponzorom miestneho klubu. Hrajú česko-slovenskú
ligu, kde skončili na 3. mieste ako 2. najlepší slovenský klub.
Plánujú sa prihlásiť aj do európskej ligy. „Okrem interligy sa
venujeme aj ďalším kolkárskym súťažiam v rôznych kategóriách,
u nás hrajú aj dôchodcovia a deti do 10 rokov. Kolkáreň sme
zrenovovali na svoje náklady. Je to záľuba najmä môjho syna a aj
ja v tom žijem už od detstva. A keď prídu úspechy, povzbudí nás
to aj do práce,“ hovorí Štefan Starek o svojej celoživotnej záľube.

PREČO ČSOB LEASING
Štefan Starek môže spoluprácu s ČSOB Leasingom hodnotiť aj na
základe skúsenosti s inou lízingovou spoločnosťou. „Musel som
za nimi chodiť, keď som niečo chcel. V prípade ČSOB Leasing
stačí zavolať a všetky služby či ponuky prídu doslova za mnou. Ich
dlhoročného zamestnanca poznám a dôverujem mu. Je to veľmi
komfortné a efektívne. Keď kupujem auto, spojí sa s predajcom,
pošle mu potrebné dokumenty, pripraví papiere, ja ich už len
skontrolujem a podpíšem. Momentálne nemám dôvod túto
zabehnutú spoluprácu meniť,“ hodnotí dlhoročné partnerstvo
podnikateľ z Trstenej. „Keď ČSOB Leasingu poviem, že chcem
zajtra kúpiť auto, naozaj ho zajtra mám. Ponúkajú mi okamžité
riešenie, rýchlo a spoľahlivo. Je to firma s dobrým menom na
rozdiel od rôznych nedôveryhodných finančných subjektov, ktoré
skrachovali. V ČSOB Banke máme zriadené aj účty. V roku 2017
nám aj vďaka odporúčaniu z ČSOB Leasingu poskytla Banka úver
na kúpu nehnuteľnosti, ktorú renovujeme na špičkový skladový
a servisný priestor. Celý proces získania úveru prebehol veľmi
rýchlo a bez komplikácií,“ pochvaľuje si konateľ firmy.

SPOKOJNOSŤ
Služby a prístup ČSOB Leasingu hodnotí Štefan Starek na výbornú.
„Komunikujeme najmä so žilinskou pobočkou. Ich obchodný
zástupca je úžasný človek, stretávame sa aj na rôznych
neformálnych akciách, kde sa môžeme lepšie spoznať. Sú už ako
naši priatelia. Začiatkom roka mu pošlem výkaz, daňové priznanie
za predchádzajúci rok a viac odo mňa nevyžadujú. Pri inej
lízingovej spoločnosti by odo mňa žiadali kvantum dokumentov
a kým by to sprocesovali, pri ČSOB Leasingu už jazdím na novom
aute,“ porovnáva Štefan Starek. „Nikdy som nemal problém
s prefinancovaním čohokoľvek aj predtým, táto spolupráca nám
však nákup a financovanie áut veľmi uľahčila.“
Momentálne spoločnosť investuje do budovania nového areálu,
kde bude špedícia, servis a všetko potrebné na jednom mieste.
„V prípade, že budeme mať aj naďalej dobré podmienky ako
doteraz, chceme určite v spolupráci s ČSOB Leasingom
pokračovať,“ tvrdí pán Starek.

BENEFITY ČSOB LEASINGU OČAMI ZÁKAZNÍKA:
okamžité a spoľahlivé riešenia,
regionálne pokrytie, ktoré zvyšuje komfort spolupráce,
dostupnosť zdrojov.

SPOLUPRÁCA S ČSOB LEASINGOM
„Prvý kamión som kupoval v roku 2003 na lízing jediný raz cez inú
spoločnosť. Neskôr som kupoval ďalšie, porovnal som si ponuky
od rôznych spoločností a ČSOB Leasing nám poskytol najlepšie
podmienky zo všetkých,“ popisuje začiatky lízingovej spolupráce
konateľ firmy. „Odvtedy sme im verní. Dokonca s tým istým
zamestnancom ČSOB Leasingu spolupracujeme už približne
15 rokov. Občas ponuky porovnáme, no vždy z toho vyjde ČSOB
Leasing najlepšie.“ Spoločnosť STAREK Transport využíva
spotrebný úver na rozširovanie flotily nákladných áut a kamiónov.
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