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Scania otvorila v Budči najmodernejší servis v strednej 
Európe 
 

Spoločnosť Scania Slovakia otvorila v Budči pri Zvolene svoj nový servis, ktorý 
nadväzuje na úsilie spoločnosti o udržateľnosť a ochranu životného prostredia.
  

 
  
Servis Budča je najmodernejším servisným strediskom značky v celej strednej Európe. 
Pri jeho výstavbe boli využité najmodernejšie technológie a inteligentné riešenia, ktoré 
chránia životné prostredie a zároveň prispievajú k znižovaniu nákladov. 
 
„Náš nový servis je pokrokový vo viacerých smeroch. Ide o prvý servis v strednej 
Európe, kde sme implementovali riešenia v rámci našej dlhodobej stratégie znižovania 
uhlíkovej stopy,“ hovorí Network Development and Real Estate Manager spoločnosti 
Scania Slovakia, Peter Veselý. „Využívame inovatívne riešenia ako je kúrenie 
tepelnými čerpadlami, v servise sme inštalovali prefabrikované jamy s dlhou 
životnosťou, dodatočné okná nad vchodovými bránami, ktoré priestor presvecujú ako 
i inteligentné svetelné senzory, ktoré snímajú svetlosť v okolí a svietia lampami iba 
vtedy, keď je to potrebné, čím sa šetria náklady,“ pokračuje Peter Veselý. Servis Budča 
je už dnes pripravený na plnú digitalizáciu. Nainštalovať sa tak dajú pohybové svetelné 
senzory, ale napríklad aj monitorovať spotreba elektrickej energie či hladina kvapalín 
v kompresoroch. 
    
Servis Budča je výnimočný komplexnosťou svojich služieb. Zákazníci tu nájdu širokú 
škálu služieb pod jednou strechou. „Servis Budča vie zákazníkovi poskytnúť všetky 
služby, ktoré sú nevyhnutné na to, aby jeho vozidlo vykonávalo svoju prácu. Okrem 
vozidiel Scania poskytuje servis aj na návesy, prívesy, nadstavby, ponúka geometriu 
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či umývanie vozidiel. Všetky služby je zákazník schopný pokryť na jednom mieste,“ 
hovorí riaditeľ dealera Scania Slovakia, Jozef Kozub. 
  
Jeho slová potvrdzuje aj vedúci servisu Budča, Peter Sámeľ, ktorý sa svojimi 
skúsenosťami zúčastňoval aj na jeho výstavbe: „Chceme, aby mali naši klienti všetky 
služby pod jednou strechou. Pribudla nám nová umývacia linka pre kamióny, máme 
novú brzdovú stolicu s novou technológiou, vieme vykonať kompletné prípravy vozidiel 
pred STK, overovanie všetkých typov tachografov a pod. Otvorení sme 7 dní v týždni, 
počas pracovných dní od 7:00 do 21:00 a počas víkendov od 7:00 do 19:00.“ 
 
Práve rozšírené otváracie hodiny aj počas víkendov sú z pohľadu zákazníkov veľmi 
dôležitou konkurenčnou výhodou a mnohí z nich využívajú víkendy na servis svojich 
vozidiel. Počas pracovných dní tak môžu ich vozidlá pracovať a prinášať im zisk. 
 

 
Otvorenia nového servisu sa zúčastnili a oficiálne ho uviedli do prevádzky prestrihnutím 
pásky (zľava) riaditeľ servisných služieb Scania CER Pavel Prostředník, generálny riaditeľ 
Scania CER James Armstrong, finančný riaditeľ Scania CER Bruno Mattos, obchodný riaditeľ 
Scania CER Marián Černoch, generálny riaditeľ Scania Finance CER Christian Teichmann 
a riaditeľ dealertstva Scania Slovakia Jozef Kozub.  
 

Podrobnejšie informácie poskytne: 

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK 
Telefón +420 602 344 874 
E-mail viktor.tamayo@scania.cz  
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