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ZORIENTUJTE SA
VO SVOJEJ OBCI
A MESTE

V ČSOB Leasing vieme, že pri riadení
samosprávy musíte myslieť na široké
spektrum rôznych povinností a úloh.
Denne sa stretávate s mnohými
zadaniami, ktoré je potrebné vyriešiť.
Preto vznikla Príručka pre správu miest
a obcí, ktorú práve držíte v rukách.
Je navrhnutá podľa konkrétnych okruhov,
a tak sa ľahko zorientujete vo svojich
povinnostiach.
Vďaka dlhoročným skúsenostiam, ktoré
máme s financovaním rôznych druhov
techniky, dopravných prostriedkov či
zariadení, sme pripravení poradiť vám
a nájsť najvhodnejšie riešenie pre
každú z oblastí.
Či už ide o údržbu ciest a verejných
priestranstiev, technické vybavenie
kuchýň pre sociálne a školské zariadenia,
správu zelene, zabezpečenie poriadku
a čistoty, alebo prepravu osôb a tovarov,
aj vďaka tejto príručke nájdete riešenie,
ako zabezpečiť všetko potrebné pre svoju
obec a mesto.
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Traktor
so snežnou radlicou
Snežná
fréza
Snežný
šípový pluh
Údržba zastávok
MHD, chodníkov

ZIMNÁ ÚDRŽBA
KOMUNIKÁCIÍ

Sypač

Údržba verejných
priestranstiev
Snežná
fréza
Nakladač

Zima dá zabrať nejednej obci či mestu. Dnes nás už dokáže prekvapiť aj v čase,
keď ju ešte nečakáme, preto sa na ňu treba pripraviť v dostatočnom predstihu.
Okrem ciest musíme myslieť aj na miesta, kde sa pohybujú chodci.
Sneh a ľad je nešťastná kombinácia najmä pre chodníky, schody, námestia
či zastávky MHD.
Vďaka širokému sortimentu strojov a zariadení od rôznych dodávateľov môžete byť
na zimu včas a dobre pripravení.

NA ČO V ZIME NEZABUDNÚŤ:

mestské
komunikácie

ODPORÚČANÍ DODÁVATELIA

chodníky

námestia,
parkoviská,
pešie zóny

zastávky
MHD

ostatné verejné
priestranstvá ako
trhoviská, lávky,
mosty, schody

Svoju zimnú výbavu môžete doplniť o ďalšiu potrebnú komunálnu techniku.
Naši obchodní zástupcovia vám poradia a pripravia ponuku šitú na mieru vašim možnostiam a potrebám.
Vďaka našej dlhodobej spolupráci s osvedčenými dodávateľmi nemusíte mať prehľad v technológiách
a zdržiavať sa vyhľadávaním požadovanej funkčnosti a kvality techniky. Opíšte nám svoju predstavu
a potrebu a my vám ju v spolupráci s dodávateľmi pomôžeme zrealizovať.
Dodávatelia

Kalkulácie

str. 26

str. 41
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Malotraktor
so zametacou kefou

Stroj na čistenie
kanalizačných vpustí

Odstraňovač
buriny a žuvačiek

Cisterna

Zametacia kefa

LETNÁ ÚDRŽBA
KOMUNIKÁCIÍ

Univerzálny
nosič náradia
Technológia
na opravu výtlkov

Nákladné
auto

Aj keď je leto obdobím dovoleniek, je ideálne na úpravu a údržbu ciest, opravy
výtlkov, čistenie rigolov, kanalizačných vpustí a žľabov.
Vďaka nižšiemu počtu obyvateľov v meste môžete letné dni využiť aj na čistenie
alebo odstraňovanie buriny z chodníkov, námestí a iných dláždených plôch.

Samozberný
cestný zametač

NA ČO V LETE NEZABUDNÚŤ:

mestské
komunikácie

ODPORÚČANÍ DODÁVATELIA

chodníky

námestia
a pešie zóny

kanalizačné
vpuste, rigoly

zastávky
MHD

ostatné verejné
priestranstvá

Svoju letnú výbavu komunálnej techniky môžete doplniť napríklad o malotraktory, traktory a rôzne
pracovné stroje s príslušenstvom na letnú údržbu, ako sú nakladače, zametacie kefy, zberače nečistôt,
ale aj kefy na odstraňovanie buriny a žuvačiek z chodníkov.
Vďaka dodávateľom, s ktorými spolupracujeme, vám vieme odporučiť aj vhodné technológie na opravu
výtlkov. Pomocou týchto technológií si sami veľmi jednoducho a rýchlo opravíte cesty, chodníky, cyklotrasy,
parkoviská či detské ihriská.
Dodávatelia

Kalkulácie

str. 28

str. 41
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Odstraňovač
buriny
Univerzálny
komunálny traktor

Traktorová kosačka
s príslušenstvom

Vyžínač
Kosačka

Vertikutátor

Kontajnerový
nosič

Kontajner
na bioodpad

Mulčovacia
kosačka
Multifunkčný
kĺbový nakladač

Drvič
konárov

Krovinorez
Kosačka
so zberným
košom

SPRÁVA A ÚDRŽBA
ZELENE
Aby vám zeleň neprerástla cez hlavu a bola okrasou vašej obce či mesta, pripravili
sme pre vás ilustračnú mapu, s ktorou nezabudnete na žiadnu zelenú plochu.
Okrem parkov, detských ihrísk, cintorínov či športovísk si zaslúži pozornosť aj
zeleň v okolí administratívnych budov, bytových objektov, mestských rekreačných
zariadení, ale aj okolie kultúrnych pamiatok a ostatná verejná a cestná zeleň.

NA ČO NEZABUDNÚŤ:

parky

detské
ihriská

okolie mestských
okolie bytových
rekreačných a iných
objektov
zariadení v správe
mesta

ODPORÚČANÍ DODÁVATELIA

športoviská

cintoríny

okolie
administratívnych
budov

okolie
kultúrnych
pamiatok

cestná zeleň
na území
miest a obcí

ostatné
verejné
priestranstvá

Vďaka našej širokej ponuke osvedčených dodávateľov viete rozšíriť svoj strojový park napríklad o nové
traktorové kosačky, mulčovače, krovinorezy, štiepkovače, malotraktory, ručné kosačky, rôzne príslušenstvo
k traktorom, nakladače, kontajnery či nákladné autá na odvoz bioodpadu.
S údržbou zelene vám môže pomôcť už kúpa jediného stroja, resp. dokúpenie rôzneho príslušenstva
a nadstavieb k technike, ktorú už vlastníte a vašej obci či mestu chýba.
Dodávatelia

Kalkulácie

str. 30

str. 41
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Kontajnery
na odpad

Kĺbový
nakladač

Pracovná
plošina

Odvoz
stavebného
odpadu
Vyžínač

Kontajnerový
nosič

Auto na odvoz
separovaného
odpadu
Odvoz
komunálneho
odpadu

Tandemový
sklápač

ZABEZPEČENIE
VEREJNOPROSPEŠNÝCH
SLUŽIEB
Otázka odpadu, jeho odvozu a recyklácia trápi posledné roky nejednu obec
a mesto. Na bezproblémový chod verejnoprospešných prác súvisiacich
s odpadom však dnes existuje množstvo riešení, a tak si hravo poradíte s odvozom
komunálneho odpadu, separáciou, ale aj biologicky rozložiteľného odpadu
či odpadového stavebného materiálu.

NA ČO NEZABUDNÚŤ:

zberné
dvory

verejné
priestranstvá
a verejné
osvetlenie

parky

ihriská

športoviská

odpad
domácnosti

Svoj vozový park môžete obnoviť či doplniť o nové nákladné autá, návesy, prívesy, pracovné plošiny,
vysokozdvižné vozíky, nakladače, kontajnerové nosiče, ako aj rôzne druhy kontajnerov na efektívnu
separáciu rozličného odpadu. Neváhajte sa na nás obrátiť so svojou požiadavkou a my vám pripravíme
riešenie šité na mieru vašim potrebám a možnostiam.

ODPORÚČANÍ DODÁVATELIA
Dodávatelia

Kalkulácie

str. 32

str. 41
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Umývačka riadu
Kombinovaný sporák

Parný konvektomat

Multifunkčná
sklopná panvica

Varný kotol
Elektrická fritéza

ŠKÔLKY, ŠKOLY,
ŠKOLSKÉ ZARIADENIA,
ŠPORTOVISKÁ
Kvalitné vybavenie školských jedální, stravovacích zariadení v centrách voľného
času a školských kluboch je dnes čoraz dostupnejšie. S pomocou profesionálnej
techniky sa s radosťou postaráte aj o trávnaté plochy školských areálov, detských
ihrísk alebo športovísk.

Chodníkový
zametač
Kosačka

ODPORÚČANÍ DODÁVATELIA

SPOLUPRACUJÚCI IMPORTÉRI ČSOB LEASINGU

Dodávka
- preprava
tovarov

NA ČO NEZABUDNÚŤ:
Traktorová kosačka

materské škôlky
a školy

základné
umelecké školy

školské kluby,
internáty

centrá voľného
času

školské
jedálne

športové
areály

strediská
služieb škole

detské
ihriská

ČSOB Leasing vám pomôže pri prefinancovaní potrebného technického vybavenia kuchyne, ako
napríklad varných kotlov, sporákov, grilov, fritéz, panvíc či konvektomatov. Rovnako aj chladiacich
a mraziacich boxov na správne uskladnenie potravín.
Pri údržbe trávnatých plôch, športovísk, detských ihrísk, okolia školských areálov, ale aj materských centier
vám pomôžu nové kosačky, malotraktory s prídavnými zariadeniami ako rotavátory, kosiace zariadenia,
krovinorezy, štiepkovače, vertikulátory či vlečky na odvoz bioodpadu.
Dodávatelia

Kalkulácie

str. 34

str. 41
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Umývačka riadu
Kombinovaný sporák
Multifunkčná
sklopná panvica

Varný kotol

Parný konvektomat

POSKYTOVANIE
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Elektrická fritéza

Úžitkové auto preprava tovarov
Osobné auto preprava osôb
Dodávka rozvoz stravy
Sociálny taxík

Pod správu miest a obcí nepatrí len údržba komunikácií a zelene, ale aj
zabezpečenie poriadku a čistoty. Dôležitá je aj starostlivosť o obyvateľov.
Plynulý chod rôznych typov sociálnych zariadení, akými sú napríklad domovy
sociálnych služieb, strediská opatrovateľskej služby či denné stacionáre, môžete
zabezpečiť aj pomocou nového technického vybavenia kuchyne či zaobstarania
sociálneho taxíka.
Vďaka novým profesionálnym pomocníkom v kuchyni tak nielen uľahčíte prácu
personálu, ale zvýšite aj komfort jeho klientov. Sociálne taxíky zase pomôžu tým
obyvateľom, ktorí to potrebujú najviac.

NA ČO NEZABUDNÚŤ:

domovy
sociálnych
služieb

ODPORÚČANÍ DODÁVATELIA

SPOLUPRACUJÚCI IMPORTÉRI ČSOB LEASINGU

denné
stacionáre
a centrá

zariadenia
opatrovateľskej
služby

iné
špecializované
zariadenia

Odporučíme vám dodávateľov, ktorí vám odborne poradia pri výbere a dodaní kvalitného kuchynského
zariadenia, ako sú napríklad konvektomaty, varné zariadenia, kotly, sporáky, panvice, grily, fritézy
či umývačky riadu.
Pre komfortnejší prevoz starších, zdravotne postihnutých osôb, ale aj zriadencov opatrovateľských
domovov, napríklad na vyšetrenie k lekárovi, vám pomôžeme s prefinancovaním nových osobných
a úžitkových automobilov alebo elektromobilov, ako aj s výberom dodávateľa. Nové vozidlá môžete
využiť aj na rozvoz stravy seniorom alebo zdravotne postihnutým priamo do pohodlia ich domova.
Dodávatelia

Kalkulácie

str. 36

str. 41
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Úžitkové auto preprava tovarov
Sociálny taxík

BEZPEČNOSŤ, PORIADOK
A MOBILITA

Vozový park mestského
zastupiteľstva
Vozový park
mestskej polície

Elektrická
dodávka pre
mestskú logistiku

Vieme, že pri správe svojej obce a mesta kladiete veľký dôraz na ochranu majetku
obce a občanov, zabezpečenie verejného poriadku, dodržiavanie čistoty a hygieny
v uliciach či ochranu životného prostredia. Práve preto prinášame riešenia, ktoré
vám pomôžu pri plnení a skvalitňovaní týchto úloh.
Mestskej polícii môže prácu uľahčiť obnova vozového parku o nové osobné
a úžitkové autá s možnosťou rôznych aj špeciálnych prestavieb napríklad pre
kynológov.

NA ČO NEZABUDNÚŤ:

mestské/obecné
zastupiteľstvo

mestská
polícia

sociálny taxík

mestská
logistika

Rozšírenie vozového parku využívaného zamestnancami obecných a mestských zastupiteľstiev nemusíte
riešiť iba nákupom v hotovosti. ČSOB Leasing vám ponúka výhodné financovanie formou spotrebného úveru.
Vďaka širokej ponuke importérov, s ktorými spolupracujeme, si môžete vybrať vozidlá podľa svojich potrieb
a predstáv.
Pri zabezpečovaní služieb obyvateľom využite osobné a úžitkové automobily vrátane elektromobilov
na prepravu osôb a tovarov, rozvoz stravy seniorom alebo ako sociálny taxík.

ODPORÚČANÍ DODÁVATELIA

SPOLUPRACUJÚCI IMPORTÉRI ČSOB LEASINGU

Dodávatelia

Kalkulácie

str. 38

str. 41
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V spolupráci s dodávateľmi vám
poradíme pri výbere techniky, aby
ste pre svoju obec zaobstarali ten
správny stroj na konkrétny druh práce,
napríklad na úpravu zelene či údržbu
komunikácií a chodníkov. Pomôžeme
vám aj pri výbere špeciálnych typov
nadstavieb a dopravnej techniky.
Neváhajte sa na nás obrátiť aj
so špecifickými požiadavkami.
V ČSOB Leasing vám prefinancujeme
akýkoľvek stroj, technológiu či
dopravnú techniku od ktoréhokoľvek
vami vybraného dodávateľa.
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AGROKOM – PLUS, spol. s r. o.
¡¡ dodávateľ profesionálnej techniky pre komunálnu a záhradnú sféru, techniky na údržbu zelene pre mestá
a obce, poľnohospodárskej techniky,
¡¡ záručný a pozáručný servis techniky,
¡¡ vybraná technika z ponuky dodávateľa:
komunálne a poľnohospodárske traktory, malotraktory, kosačky, skartifikátory, pracovné úžitkové vozidlá,
zametacie kefy, snehové frézy, drviče, široké spektrum rôznych nadstavieb na techniku.

PONUKA
PRODUKTOV
DODÁVATEĽOV

Kompletnú ponuku si môžete pozrieť na www.agrokom.sk alebo priamo u dodávateľa:
Pod Hrádkom 30
080 05 Prešov

ADACOM progatec, s. r. o.

Agrozet Slovensko, s. r. o.

¡¡ dodávateľ komplexného sortimentu profesionálnej techniky pre komunálnu, záhradnú a lesnú sféru,
techniky na zakladanie a údržbu zelene pre mestá a obce, firmy starajúce sa o verejné priestranstvá,
záhradnícke a sadovnícke centrá a realizátorov zelene,
¡¡ poskytovateľ autorizovaných servisných a poradenských služieb,
¡¡ vybraná technika z ponuky dodávateľa:
malotraktory, traktorové kosačky, mulčovače, komunálne traktory, snehové radlice, sypače, frézy, čistiaca
technika – zametacie stroje a rôzne nadstavby na stroje a iná technika.

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Kompletnú ponuku si môžete pozrieť na www.adacom.sk alebo kontaktovať priamo dodávateľa:
Stará Hradská 52
010 03 Žilina

041 500 853
041 5643 635

adacom@adacom.sk
obchod@adacom.sk

051 774 82 38

agrokom@agrokom.sk

dodávateľ strojov a techniky pre poľnohospodárstvo a komunálnu sféru,
záručný a pozáručný servis techniky,
výhradný dodávateľ značky Zetor,
vybraná technika z ponuky dodávateľa:
komunálne a poľnohospodárske traktory, malotraktory krovinorezy, mulčovače, kosačky, zametacie kefy,
snehové frézy, drviče, široké spektrum rôznych nadstavieb na techniku.

Kompletnú ponuku si môžete pozrieť na www.agrozet.sk alebo priamo u dodávateľa:
Topoľčianska 2
949 01 Nitra-Drážovce

0915 762 187

info@agrozet.eu

AGRA, s. r. o.

AT, a. s.

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

¡¡ autorizovaný predajca vozidiel Iveco, Toyota, Fiat Professional – úžitkové vozidlá,
¡¡ záručný a pozáručný servis,
¡¡ osobné a úžitkové automobily určené na prepravu osôb a tovarov, možnosť rôznej prestavby.

dodávateľ širokého sortimentu strojov a techniky pre komunálnu sféru, stavebníctvo, poľnohospodárstvo,
záručný a pozáručný servis techniky,
výhradný dodávateľ značky Zetor,
vybraná technika z ponuky dodávateľa:
komunálne a poľnohospodárske traktory, malotraktory, nakladače, mulčovače, pluhy, kypriče, lúčne
brány-podmietače, široké spektrum rôznych nadstavieb na techniku.

Kompletnú ponuku si môžete pozrieť na www.atza.sk alebo kontaktovať priamo dodávateľa:
Dlhá 84
010 01 Žilina

041 7065 400
0911 677 217

at@atza.sk
ozimny@atza.sk

Kompletnú ponuku si môžete pozrieť na www.agra.sk alebo priamo u dodávateľa:
Langsfeldova 5402/1
036 01 Martin

043 4285 783
043 4283 845

agra@agra.sk
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DODÁVATELIA

KOBIT-SK, s. r. o.
GASTMA, s. r. o.
¡¡ dodávateľ gastro zariadení pre profesionálne kuchyne,
¡¡ montáž, záručný a pozáručný servis,
¡¡ vybraná technika z ponuky dodávateľa:
konvektomaty, pece, varné kotle, umývačky skla a riadu, chladiace a mraziace skrine a boxy, sporáky
panvice.

¡¡ výrobca a dodávateľ zariadení na letnú a zimnú údržbu ciest a komunikácií,
¡¡ poskytovateľ servisných a poradenských služieb, predaj náhradných dielov,
¡¡ vybraná technika z ponuky dodávateľa:
zariadenia na údržbu a čistenie komunikácií a chodníkov, stroje na opravu výtlkov, stroje na mechanické
a ekologické odstraňovanie buriny, stroje na zber a odvoz komunálneho odpadu, vibračná technika,
transportná technika a polievacie stroje, fekálne, kombinované a špeciálne nadstavby, traktorová a malá
technika.

Kompletnú ponuku si môžete pozrieť na www.gastma.sk alebo priamo u dodávateľa:

Kompletnú ponuku si môžete pozrieť na www.kobit.sk alebo kontaktovať priamo u dodávateľa:

Dénešova 10
040 23 Košice

055 6439 193
0903 905 187

gastma@gastma.sk
zlacky@gastma.sk

043 5506 221
0911 649 202, 0907 932 918

kobit@kobit.sk
obchod@kobit.sk

KONNEX, s. r. o.

GASTRO VRÁBEĽ, s. r. o.
¡¡ dodávateľ zariadení pre profesionálne kuchyne,
¡¡ montáž a servis gastronomických zariadení,
¡¡ vybraná technika z ponuky dodávateľa:
varné zariadenia, umývačky riadu, stolné spotrebiče, parné kotle, konvektomaty, sporáky, chladiace
zariadenia.
Kompletnú ponuku si môžete pozrieť na www.gastrovrabel.sk alebo priamo u dodávateľa:
M. R. Štefánika 1
026 01 Dolný Kubín

M. R. Štefánika 2970/48
026 01 Dolný Kubín

043 589 28 73
0907 261 073

gastrovrabel@orava.sk

¡¡ dodávateľ komunálnej techniky,
¡¡ záručný a pozáručný servis,
¡¡ vybraná technika z ponuky dodávateľa:
zametacie, zberové a fekálne vozidlá, cisterny, sypače, špeciálne stroje určené na ekologickú likvidáciu
buriny, nosiče náradia na letnú a zimnú údržbu.
Kompletnú ponuku si môžete pozrieť na www.konnex.sk alebo priamo u dodávateľa:
Trstínska cesta 9
917 01 Trnava

033 5334 986
0908 070 837

info@konnex.sk
michal@konnex.sk

KRAVEC, s. r. o.

J. F. Professional, s. r. o.
¡¡ dodávateľ technologických zariadení pre profesionálne vybavenie kuchyne s kompletnými službami,
¡¡ záručný a pozáručný servis,
¡¡ vybraná technika z ponuky dodávateľa:
konvektomaty, varné zariadenia, umývačky riadu a skla, sušičky, chladiace a mraziace systémy a iná
technika.

¡¡ dodávateľ širokého sortimentu záhradnej, poľnohospodárskej, komunálne techniky určenej pre komunálnu
sféru pri údržbe trávnatých plôch (napr. parky, ihriská atď.), zakladanie trávnikov, pri záhradníckej,
sadovníckej a vinárskej činnosti alebo ľahkých lesných prácach,
¡¡ predpredajný, záručný a pozáručný servis,
¡¡ vybraná technika z ponuky dodávateľa:
malotraktory, traktory, nakladače, záhradné náradie, traktorové kosačky, kosačky.

Kompletnú ponuku si môžete pozrieť na www.protherm-pp.sk alebo priamo u dodávateľa:

Kompletnú ponuku si môžete pozrieť na www.kravec.sk alebo priamo u dodávateľa:

Dlhé Hony 4991
058 01 Poprad

052 7721 199
0903 642 632

info@jf-pro.eu
martinkova@jf-pro.eu

Dobronivská cesta 8772
960 01 Zvolen

0917 136 290
0905 470 774

malotraktory@kravec.sk
kravec@kravec.sk
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DODÁVATELIA

Marián Šupa

Osobné a úžitkové vozidlá

¡¡ dodávateľ malej poľnohospodárskej techniky pre záhradu, les a komunálnu sféru,
¡¡ odborný záručný a pozáručný servis, dodávka náhradných dielov,
¡¡ vybraná technika z ponuky dodávateľa:
kosačky, krovinorezy, mulčovače, vertikulátory, rotavátory, plotostrihy, postrekovače, motorové píly,
štiepačky dreva, komunálne traktory, malotraktory, fukáre a vysávače, motorové kosačky, komunálne
stroje.

Vďaka exkluzívnej spolupráci ČSOB Leasing s importérmi značiek Hyundai, Kia, Opel, Suzuki, Mitsubishi,
Subaru, Volvo, Jaguar a Land Rover vám ponúkame exkluzívnu možnosť výhodného financovania osobných
a úžitkových vozidiel.
Zmodernizujte vozový park vašej samosprávy alebo mestskej polície, jazdite na nových, bezpečnejších
a ekologickejších vozidlách.

Kompletnú ponuku si môžete pozrieť na www.supa.sk alebo priamo u dodávateľa:
J. Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany

033 7781 170, 033 7915 801
0915 717 698, 0903 467 760

predaj@supa.sk
supa@supa.sk

MB SERVIS, s. r. o.
¡¡ predaj ľahkých nákladných automobilov, techniky a mechanizmov určených na údržbu, opravu a čistenie
komunikácií, kosenie trávnatých porastov a krovín s využitím v komunálnej sfére, lesnom hospodárstve,
poľnohospodárstve,
¡¡ záručný a pozáručný servis techniky,
¡¡ vybraná technika z ponuky dodávateľa:
traktory, sypače, snehové pluhy a radlice, kosačky, čistiaca technika, kontajnerové dodávky, špeciálne
nadstavby.
Kompletnú ponuku si môžete pozrieť na www.mb-servis.sk alebo priamo u dodávateľa:
Kostolecká 1242/19A
922 21 Moravany nad Váhom

033 734 2192
0949 090 747

info.moravany@mb-servis.sk

Voltia, a. s.
¡¡ výrobca elektromobilov v kategórii úžitkových dodávok vhodných pre mestskú logistiku,
¡¡ servis vozidiel,
¡¡ v ponuke dodávateľa nájdete:
dodávky s úložným priestorom 6 m3, 8 m3 optimálnym na mestské použitie, ale aj väčšie do 3,5 t
s úložným priestorom 16 m3 na dlhšie trasy.
Kompletnú ponuku si môžete pozrieť na www.voltia.com alebo priamo u dodávateľa:
Vajnorská 98/D
831 04 Bratislava

0948 244 538
0948 892 749

sales@voltia.com
info@voltia.sk
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KONTAKTY NA DODÁVATEĽOV
ADACOM – progatec, s. r. o.

ZIMNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Stará Hradská 52
010 03 Žilina

041 500 853
041 5643 635

adacom@adacom.sk
obchod@adacom.sk

043 4285 783
043 4283 845

agra@agra.sk

051 774 82 38

agrokom@agrokom.sk

0915 762 187

info@agrozet.eu

043 5506 221
0911 649 202, 0907 932 918

kobit@kobit.sk
obchod@kobit.sk

033 5334 986
0908 070 837

info@konnex.sk
michal@konnex.sk

0917 136 290
0905 470 774

malotraktory@kravec.sk
kravec@kravec.sk

033 7781 170, 033 7915 801
0915 717 698, 0903 467 760

predaj@supa.sk
supa@supa.sk

033 734 2192
0949 090 747

info.moravany@mb-servis.sk

AGRA, s. r. o.
Langsfeldova 5402/1
036 01 Martin

AGROKOM – PLUS, spol. s r. o.
Pod Hrádkom 30
080 05 Prešov

TRAKTORY,
MALOTRAKTORY

SYPAČE

SAMOZBERNÉ
ZAMETAČE
CESTNÉ

SAMOZBERNÉ
ZAMETAČE
CHODNÍKOVÉ

OSTATNÁ TECHNIKA, NAPR.:

Agrozet Slovensko, s. r. o.
Topoľčianska 2
949 01 Nitra-Drážovce

KOBIT-SK, s. r. o.
M. R. Štefánika 2970/48
026 01 Dolný Kubín

¡¡ pluhy,
¡¡ snežné frézy a metače,
¡¡ radlice – predné, šípové, zadné,
¡¡ sypače inertných a chemických materiálov,
¡¡ ľadorezy,
¡¡ zberače nečistôt,
¡¡ zametacie kefy,
¡¡ nakladače,
¡¡ nákladné autá,
¡¡ prívesy,
¡¡ návesy,
¡¡ iné pracovné stroje,
¡¡ široký sortiment prídavných zariadení.

KONNEX, s. r. o.
Trstínska cesta 9
917 01 Trnava

Kravec, s. r. o.
Dobronivská cesta 8772
960 01 Zvolen

Marián Šupa
J. Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany

MB SERVIS, s. r. o.
Kostolecká 1242/19A
922 21 Moravany nad Váhom
Fotky sú ilustračné.
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DODÁVATELIA
ADACOM – progatec, s. r. o.
Stará Hradská 52
010 03 Žilina

LETNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

041 500 853
041 5643 635

adacom@adacom.sk
obchod@adacom.sk

043 4285 783
043 4283 845

agra@agra.sk

051 774 82 38

agrokom@agrokom.sk

0915 762 187

info@agrozet.eu

043 5506 221
0911 649 202, 0907 932 918

kobit@kobit.sk
obchod@kobit.sk

033 5334 986
0908 070 837

info@konnex.sk
michal@konnex.sk

0917 136 290
0905 470 774

malotraktory@kravec.sk
kravec@kravec.sk

033 7781 170, 033 7915 801
0915 717 698, 0903 467 760

predaj@supa.sk
supa@supa.sk

033 734 2192
0949 090 747

info.moravany@mb-servis.sk

AGRA, s. r. o.
Langsfeldova 5402/1
036 01 Martin

AGROKOM – PLUS, spol. s r. o.
Pod Hrádkom 30
080 05 Prešov

Agrozet Slovensko, s. r. o.

TRAKTORY,
MALOTRAKTORY

TECHNOLÓGIE NA
OPRAVU VÝTLKOV

TECHNOLÓGIA NA
ODSTRAŇOVANIE
BURINY A ŽUVAČIEK

SAMOZBERNÉ
ZAMETAČE

Topoľčianska 2
949 01 Nitra-Drážovce

KOBIT-SK, s. r. o.

OSTATNÁ TECHNIKA, NAPR.:

M. R. Štefánika 2970/48
026 01 Dolný Kubín

¡¡ zametacie kefy,
¡¡ zberače nečistôt,
¡¡ odstraňovače buriny,
¡¡ vlečky,
¡¡ podkopy,
¡¡ nákladné autá,
¡¡ prívesy,
¡¡ návesy,
¡¡ cisterny,
¡¡ iné pracovné stroje.

KONNEX, s. r. o.
Trstínska cesta 9
917 01 Trnava

Kravec, s. r. o.
Dobronivská cesta 8772
960 01 Zvolen

Marián Šupa
J. Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany

MB SERVIS, s. r. o.
Kostolecká 1242/19A
922 21 Moravany nad Váhom
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DODÁVATELIA
ADACOM – progatec, s. r. o.
Stará Hradská 52
010 03 Žilina

SPRÁVA A ÚDRŽBA ZELENE

041 500 853
041 5643 635

adacom@adacom.sk
obchod@adacom.sk

043 4285 783
043 4283 845

agra@agra.sk

051 774 82 38

agrokom@agrokom.sk

0915 762 187

info@agrozet.eu

043 5506 221
0911 649 202, 0907 932 918

kobit@kobit.sk
obchod@kobit.sk

033 5334 986
0908 070 837

info@konnex.sk
michal@konnex.sk

0917 136 290
0905 470 774

malotraktory@kravec.sk
kravec@kravec.sk

033 7781 170, 033 7915 801
0915 717 698, 0903 467 760

predaj@supa.sk
supa@supa.sk

033 734 2192
0949 090 747

info.moravany@mb-servis.sk

AGRA, s. r. o.
Langsfeldova 5402/1
036 01 Martin

AGROKOM – PLUS, spol. s r. o.
Pod Hrádkom 30
080 05 Prešov

Agrozet Slovensko, s. r. o.

KOSAČKY

MULČOVAČE

TRAKTORY,
MALOTRAKTORY

KROVINOREZY
VERTIKUTÁTORY
ROTAVÁTORY

OSTATNÁ TECHNIKA, NAPR.:

Topoľčianska 2
949 01 Nitra-Drážovce

KOBIT-SK, s. r. o.
M. R. Štefánika 2970/48
026 01 Dolný Kubín

¡¡ rotavátory,
¡¡ kosačky traktorové, motorové, lištové,
rotačné, mulčovacie,
¡¡ cepákové mulčovače,
¡¡ vlečky,
¡¡ odstraňovače buriny,
¡¡ štiepkovače,
¡¡ postrekovače,
¡¡ vyvážačky,
¡¡ podkopy,
¡¡ zametacie kefy,
¡¡ kompostovacie vozy,
¡¡ nakladače,
¡¡ nákladné autá,
¡¡ prívesy, návesy,
¡¡ kontajnerové nosiče na zber
a odvoz bioodpadu.

KONNEX, s. r. o.
Trstínska cesta 9
917 01 Trnava

Kravec, s. r. o.
Dobronivská cesta 8772
960 01 Zvolen

Marián Šupa
J. Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany

MB SERVIS, s. r. o.
Kostolecká 1242/19A
922 21 Moravany nad Váhom
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DODÁVATELIA
AGRA, s. r. o.

ZABEZPEČENIE VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB

Langsfeldova 5402/1
036 01 Martin

043 4285 783
043 4283 845

agra@agra.sk

051 774 82 38

agrokom@agrokom.sk

0915 762 187

info@agrozet.eu

043 5506 221
0911 649 202, 0907 932 918

kobit@kobit.sk
obchod@kobit.sk

033 5334 986
0908 070 837

info@konnex.sk
michal@konnex.sk

0917 136 290
0905 470 774

malotraktory@kravec.sk
kravec@kravec.sk

033 734 2192
0949 090 747

info.moravany@mb-servis.sk

041 7065 400
0911 677 217

at@atza.sk
ozimny@atza.sk

AGROKOM – PLUS, spol. s r. o.
Pod Hrádkom 30
080 05 Prešov

Agrozet Slovensko, s. r. o.
Topoľčianska 2
949 01 Nitra-Drážovce

NÁKLADNÉ AUTÁ

NAKLADAČE

KONTAJNERY,
KONTAJNEROVÉ
NOSIČE

ÚŽITKOVÉ AUTÁ

KOBIT-SK, s. r. o.
M. R. Štefánika 2970/48
026 01 Dolný Kubín

OSTATNÁ TECHNIKA, NAPR.:

KONNEX, s. r. o.

¡¡ návesy, prívesy,
¡¡ nadstavby na zber komunálneho
a separovaného odpadu,
¡¡ pracovné plošiny,
¡¡ vysokozdvižné vozíky,
¡¡ nadstavby na zber biologicky
rozložiteľného odpadu,
¡¡ nadstavby na zber stavebného odpadu,
¡¡ iná špeciálna technika.

Trstínska cesta 9
917 01 Trnava

Kravec, s. r. o.
Dobronivská cesta 8772
960 01 Zvolen

MB SERVIS, s. r. o.
Kostolecká 1242/19A
922 21 Moravany nad Váhom

AT, a. s.
Dlhá 84
010 01 Žilina
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DODÁVATELIA
GASTMA, s. r. o.

ŠKÔLKY, ŠKOLY, ŠKOLSKÉ ZARIADENIA, ŠPORTOVISKÁ
TECHNICKÉ ZARIADENIE KUCHYNE:

Dénešova 10
040 23 Košice

055 6439 193
0903 905 187

gastma@gastma.sk
zlacky@gastma.sk

043 589 28 73
0907 261 073

gastrovrabel@orava.sk

052 7721 199
0903 642 632

info@jf-pro.eu
martinkova@jf-pro.eu

041 500 853
041 5643 635

adacom@adacom.sk
obchod@adacom.sk

043 4285 783
043 4283 845

agra@agra.sk

051 774 82 38

agrokom@agrokom.sk

0915 762 187

info@agrozet.eu

033 5334 986
0908 070 837

info@konnex.sk
michal@konnex.sk

0917 136 290
0905 470 774

malotraktory@kravec.sk
kravec@kravec.sk

033 7781 170, 033 7915 801
0915 717 698, 0903 467 760

predaj@supa.sk
supa@supa.sk

GASTRO VRÁBEĽ, s. r. o.
M. R. Štefánika 1
026 01 Dolný Kubín

J. F. Professional, s. r. o.
Dlhé Hony 4991
058 01 Poprad

ADACOM – progatec, s. r. o.
Stará Hradská 52
010 03 Žilina

KONVEKTOMATY

VARNÉ ZARIADENIA

UMÝVAČKY RIADU

CHLADIACE
A MRAZIACE BOXY

AGRA, s. r. o.
Langsfeldova 5402/1
036 01 Martin

AGROKOM – PLUS, spol. s r. o.

ÚDRŽBA ŠPORTOVÍSK, DETSKÝCH IHRÍSK, OKOLIA ŠKOLSKÝCH AREÁLOV:

Pod Hrádkom 30
080 05 Prešov

Agrozet Slovensko, s. r. o.
Topoľčianska 2
949 01 Nitra-Drážovce

KONNEX, s. r. o.
Trstínska cesta 9
917 01 Trnava

Kravec, s. r. o.

KOSAČKY
traktorové,
motorové, elektrické,
rotačné, lištové

TRAKTORY,
MALOTRAKTORY
s rôznym prídavným
zariadením

ODSTRAŇOVAČE
BURINY

ÚŽITKOVÉ AUTÁ,
DODÁVKY –
preprava tovarov

Dobronivská cesta 8772
960 01 Zvolen

Marián Šupa
J. Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany

Fotky sú ilustračné.

Spolupracujúci importéri ČSOB Leasing značiek Kia, Hyundai, Opel, Suzuki, Mitsubishi, Subaru.
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DODÁVATELIA
GASTMA, s. r. o.

POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
TECHNICKÉ ZARIADENIE KUCHYNE:

Dénešova 10
040 23 Košice

055 6439 193
0903 905 187

gastma@gastma.sk
zlacky@gastma.sk

043 589 28 73
0907 261 073

gastrovrabel@orava.sk

052 7721 199
0903 642 632

info@jf-pro.eu
martinkova@jf-pro.eu

041 7065 400
0911 677 217

at@atza.sk
ozimny@atza.sk

0948 244 538
0948 892 749

sales@voltia.com
info@voltia.sk

GASTRO VRÁBEĽ, s. r. o.
M. R. Štefánika 1
026 01 Dolný Kubín

J. F. Professional, s. r. o.
Dlhé Hony 4991
058 01 Poprad

AT, a. s.
Dlhá 84
010 01 Žilina

KONVEKTOMATY

VARNÉ ZARIADENIA

UMÝVAČKY RIADU

CHLADIACE
A MRAZIACE BOXY

PREPRAVA OSÔB A TOVAROV
¡¡ osobné a úžitkové automobily
¡¡ elektromobily
¡¡ v rôznych technických prevedeniach aj na prepravu telesne postihnutých spoluobčanov a tovarov

Voltia, a. s.
Vajnorská 98/D
831 04 Bratislava

Spolupracujúci importéri ČSOB Leasing značiek Kia, Hyundai, Opel, Suzuki, Mitsubishi, Subaru.
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DODÁVATELIA
AT, a. s.

BEZPEČNOSŤ, PORIADOK A MOBILITA

Dlhá 84
010 01 Žilina

041 7065 400
0911 677 217

at@atza.sk
ozimny@atza.sk

0948 244 538
0948 892 749

sales@voltia.com
info@voltia.sk

Voltia, a. s.
Vajnorská 98/D
831 04 Bratislava

Spolupracujúci importéri ČSOB Leasing značiek Kia, Hyundai, Opel, Suzuki, Mitsubishi, Subaru.

ÚŽITKOVÉ AUTÁ, DODÁVKY, OSOBNÉ AUTÁ

ELEKTROMOBILY

SOCIÁLNY TAXÍK

38
Fotky sú ilustračné.

VZOROVÉ
PONUKY
FINANCOVANIA

Naši obchodní zástupcovia vám odborne
poriadia pri výbere formy financovania,
nastavení splátok podľa vašich požiadaviek,
ako aj vhodného typu poistenia
financovaných predmetov.

40

VZOROVÉ PONUKY FINANCOVANIA
Názov predmetu financovania

Obstarávacia
cena predmetu
s DPH

Názov predmetu financovania
Mesačná splátka
s poistením
s DPH

Obstarávacia
cena predmetu
s DPH
od

Mesačná splátka
s poistením
s DPH
od

do

zametacia kefa na samohybnom podvozku s motorom

4 739 €

79,50 €

130,70 €

univerzálny pracovný stroj na letnú a zimnú údržbu
s možnosťou príslušenstva

3 629 €

62,20 €

102,20 €

univerzálny komunálny traktor na letnú na zimnú
údržbu stiesnených priestorov

24 780 €

409,30 €

657,20 €

421,20 €

univerzálny traktor na zimnú údržbu ciest,
mulčovanie, nakladanie

63 480 €

1 048,50 €

1 683,50 €

83,40 €

135,10 €

tandemový trojstranný sklápač

16 680 €

275,50 €

442,40 €

4 776 €

80,80 €

132,40 €

technológia na ekologickú likvidáciu buriny

4 302 €

72,70 €

119,40 €

traktorový mulčovač – bočný výsuvný a výkyvný

7 800 €

128,80 €

210,30 €

jednoosový nosič náradia s nadstavbami

4 752 €

79,80 €

130,90 €

traktorový jednoosí náves s nosnosťou 6 000 kg

12 607 €

208,20 €

334,30 €

technológia na opravu výtlkov asfaltových ciest

5 664 €

94,20 €

154,40 €

drvič biologicky rozložiteľného odpadu – štiepkovač

12 280 €

187,10 €

300,80 €

29 076 €

480,30 €

771,10 €

traktorový hákový kontajnerový nosič

19 200 €

317,10 €

509,20 €

multifunkčný kĺbový nakladač s teleskopickým
ramenom

univerzálny kolesový traktor

37 440 €

618,40 €

992,90 €

kompaktný komunálny traktor, 1,4 cm3 so všestranným
využitím

24 240 €

400,40 €

642,80 €

čelný nakladač k traktoru

8 143 €

134,50 €

219,20 €

elektrická dodávka pre mestskú logistiku

46 740 €

844,80 €

1 312,40 €

traktorová kosačka so zberným košom 370 l

8 590 €

141,90 €

230,50 €

24 600 €

455,80 €

701,90 €

komunálny traktor s radlicou a rozmetadlom

23 988 €

396,20 €

636,20 €

úžitkový automobil, 2,3 cm3, 2 – 9 miestny
s možnosťou prestavby na prepravu osôb a tovarov

stroj na ekologické odstraňovanie buriny

23 400 €

386,50 €

620,60 €

úžitkový automobil 1,4 cm3, 2 – 4 miestny s možnosťou
viacúčelovej prestavby

9 720 €

181,20 €

280,40 €

viacúčelový nosič náradia na letnú a zimnú údržbu

82 560 €

1 363,70 €

2 189,50 €

viacúčelový kolesový traktor, výkon 40 – 50 koní

24 360 €

402,40 €

646,00 €

úžitkový automobil 1,3 – 1,6 cm3, 2 – 5 miestny,
na prepravu osôb a tovarov

12 120 €

228,20 €

349,40 €

37 163 €

613,80 €

985,60 €

osobný automobil, hatchback 1,4 cm3

18 090 €

316,90 €

479,40 €

parný konvektomat s kapacitou do 300 jedál

15 067 €

244,90 €

395,60 €

od

od

do

traktorová kosačka so zberacím systémom

13 092 €

216,30 €

339,60 €

komunálny malotraktor na celoročnú údržbu

21 780 €

359,70 €

577,60€

traktorový samonakladací sypač pre bežné typy
traktorov

6 960 €

115,20 €

188,40 €

15 588 €

265,30 €

snežný šípový pluh

4 788 €

valcový traktorový zametač s pretáčaním

sypač ťahaný za traktorovým nosičom

kompaktný univerzálny kolesový traktor,
výkon 60 – 70 koní
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Názov predmetu financovania

Obstarávacia
cena predmetu
s DPH
od

Mesačná splátka
s poistením
s DPH
od

do

teleskopická umývačka riadu s kapacitou 80 košov
za hodinu

3 743 €

63,70 €

104,80 €

plynová sklopná panvica s kapacitou 60 l

5 155 €

85,40 €

140,90 €

5 888 €

96,90 €

159,50 €

zariadenie technológie kuchyne

20 000 €

325,00 €

525,10 €

zariadenie technológie kuchyne

40 000 €

650,00 €

1 050,10 €

5 365 €

88,70 €

146,20 €

multifunkčný kotol s objemom 60 litrov

16 450 €

267,30 €

431,90 €

elektrická multifunkčná panvica stolová

13 867 €

225,40 €

364,10 €

plynový varný kotol s kapacitou 60 l

elektrický konvektomat s kapacitou 51 – 150 porcií

Vzorové ponuky financovania sú orientačné. Platia pri financovaní prostredníctvom spotrebného úveru
s akontáciou vo výške 10 %. Výška mesačných splátok „od“ je uvedená pri dĺžke financovania na
60 mesiacov, výška splátky „do“ je pri dĺžke financovania na 36 mesiacov.
Uvedená splátka je vrátane havarijného poistenia a v závislosti od typu predmetu aj vrátane povinného
zmluvného poistenia.
Obstarávacie ceny predmetov sú orientačné.

O ČSOB
LEASING
Sme stabilným dlhoročným partnerom pre vaše podnikanie. V ČSOB Leasing nájdete
komplexné lízingové a poisťovacie riešenia svojich požiadaviek. Naši obchodní
zástupcovia vám odborne poradia pri riešení vašich investičných potrieb.
Od výberu predmetu u ktoréhokoľvek dodávateľa až po schválenie financovania
pri menej zložitých projektoch ubehne len pár hodín. ČSOB Leasing je univerzálna
lízingová spoločnosť ponúkajúca prostredníctvom vlastnej siete pobočiek a vybraných
dodávateľov široký sortiment produktov spĺňajúcich vysoké nároky trhu a zákazníkov.
Naše lokálne zastúpenie nám umožňuje poznať región, v ktorom pôsobíte.
Vďaka elektronickému podpisovaniu zmlúv a prístupu na zákaznícky online portál šetríte
svoj čas aj prírodu. Na zákazníckom portáli nájdete všetky dôležité dokumenty k svojim
zmluvám, môžete prostredníctvom neho vyriešiť niektoré požiadavky, napríklad zadať
poistnú udalosť či požiadať o zmenu splátkového kalendára.
Tieto a ďalšie výhody sú dôkazom, že nám v ČSOB Leasing ide o vašu spokojnosť
a dosiahnutie vami stanoveného cieľa.
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PRODUKTY SPOLOČNOSTI
ČSOB LEASING A ICH VÝHODY
SPOTREBNÝ ÚVER
¡¡ ihneď po podpise zmluvy sa stávate majiteľom financovaného predmetu,
¡¡ doba financovania od 6 do 60 mesiacov,
¡¡ možnosť predčasného splatenia.

FINANČNÝ LÍZING
¡¡ rýchly a dostupný spôsob financovania,
¡¡ postačuje relatívne malá hotovosť vo forme akontácie,
¡¡ neviaže prevádzkový kapitál,
¡¡ šetrí likvidné prostriedky,
¡¡ umožňuje dosiahnuť príjmy z financovaného predmetu už počas doby nájmu,
pred jeho nadobudnutím do vášho majetku.

OPERATÍVNY LÍZING SO SLUŽBAMI
¡¡ 0 % akontácia, a tým aj nižšie nároky na cash flow,
¡¡ nie je stanovená minimálna doba nájmu ako pri finančnom lízingu,
rýchlejšia inovácia majetku,
¡¡ možnosť uplatniť si DPH z jednotlivých splátok nájomného,
¡¡ široká ponuka doplnkových služieb,
¡¡ úspora nákladov na administratívu aj personál,
¡¡ komplexná správa vozového parku.

FINANČNÝ RÁMEC
Medzi zákazníkmi je veľmi obľúbený predschválený finančný rámec. Zákazníci majú vopred
schválenú určitú výšku finančných prostriedkov, ktoré môžu využiť počas jedného roka
jednorazovo alebo ho čerpať postupne na nákup osobných a úžitkových vozidiel, strojov,
zariadení a technológií, nákladných áut alebo iných technických zariadení. Je to jedinečná
výhoda, ktorá zákazníkom uľahčí celý proces nákupu potrebných predmetov.

POISTENIE:
¡¡ Povinné zmluvné poistenie
¡¡ Havarijné poistenie motorového vozidla
¡¡ Poistenie finančnej straty
¡¡ Poistenie strojných a technologických zariadení
Poistenie predmetov je štandardnou súčasťou zmluvy o financovaní. Výhodou je,
že splátka poistného je garantovaná a je súčasťou splátky financovania. Všetko, tak
uhrádzate v jednej mesačnej platbe. U nás vybavíte všetko pod jednou strechou.
Poistenie predmetov sa vzťahuje na všetky poistné udalosti počas pracovnej aj
mimopracovnej činnosti stroja, zariadenia či vozidla. Zahŕňa aj širokú škálu pokrytia
poistných rizík, napr. odcudzenie, vandalizmus, lom stroja, prírodné živly, poškodenie
stroja a elektroniky, havária, škoda spôsobená zvieratami.
Aj po skončení financovania vám predmet, ako aj váš iný hnuteľný a nehnuteľný majetok,
poistíme prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti ČSOB Leasing poisťovací maklér.
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NAŠI OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA VÁM
ODBORNE PORADIA PRI VÝBERE
FORMY FINANCOVANIA A POISTENIA.
NÁMESTOVO
ŽILINA

POPRAD

PRIEVIDZA

PREŠOV

TRENČÍN

Pobočky
Bratislava

Kontaktné osoby
Michal Mikluš

Telefónne číslo
905 840 130

E-mailová adresa
miklus@csobleasing.sk

Dunajská Streda

Jozef Kahát

911 095 796

kahat@csobleasing.sk

Žilina
Námestovo
Prievidza
Trenčín

Vladimíra Halimovičová

902 247 901

halimovicova@csobleasing.sk

Adriana Žiaková

915 782 462

ziakova@csobleasing.sk

Jozef Jucha

907 721 200

jucha@csobleasing.sk

Banská Bystrica
Lučenec
Poprad
Michalovce
Košice

Peter Užík

902 329 011

uzik@csobleasing.sk

Peter Škovránek

908 786 808

skovranek@csobleasing.sk

Prešov

Renáta Kurincová Birošová

905 707 255

rbirosova@csobleasing.sk

Nitra
Nové Zámky
Trnava

Ľubomír Obročník

918 347 884

obrocnik@csobleasing.sk

Peter Pavelka

915 576 118

pavelka@csobleasing.sk

Adresa
Žižkova 11,
815 10 Bratislava
Korzo Belu Bartóka 14/C,
929 01 Dunajská Streda
Jána Reka 2D,
010 01 Žilina
Jesenského 2,
911 01 Trenčín
Dolná 55,
974 01 Banská Bystrica
Hviezdoslavova 28,
058 01 Poprad
Námestie osloboditeľov 5,
040 01 Košice
Levočská 3/B,
080 01 Prešov
Fraňa Mojtu 4,
949 01 Nitra
Štefánikova 25,
917 01 Trnava

REGIONÁLNI RIADITELIA

TRNAVA

BANSKÁ BYSTRICA

NITRA
BRATISLAVA
DUNAJSKÁ STREDA

NOVÉ ZÁMKY

LUČENEC

KOŠICE

MICHALOVCE

Pobočky
Bratislava
Dunajská Streda
Žilina
Trenčín
Námestovo
Prievidza
Banská Bystrica
Poprad
Lučenec
Košice
Prešov
Michalovce
Nitra
Trnava
Nové Zámky

Regionálny riaditeľ
Radovan Toma

Telefónne číslo
915 795 962

E-mailová adresa
toma@csobleasing.sk

Adam Malec

905 810 933

malec@csobleasing.sk

Patrik Laško

910 872 801

lasko@csobleasing.sk

Marián Adzima

905 971 333

adzima@csobleasing.sk

Darina Púčaťová

905 966 130

pucatova@csobleasing.sk
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