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Zákazník si prišiel po vozidlo zo slovenskej limitovanej 
edície až z Talianska 
 
Na oslavu svojho úspešného 20-ročného výročia pripravila Scania Slovakia 
limitovanú edíciu 20 vozidiel s motorom V8, špeciálnym dizajnom a ďalšími 
jedinečnými prvkami. Slávnostné odovzdanie vozidiel z limitovanej edície v 
priestoroch spoločnosti Scania v Senci si nenechal ujsť zákazník Ilario 
Vallelonga z Talianska, ktorý na Slovensku vlastní spoločnosť INTERFLORA 
TRANSPORT.  
 

 
Zákazník Ilario Vallelonga zo spoločnosti INTERFLORA TRANSPORT s.r.o. preberá vozidlo z 20-kusovej 
limitovanej slovenskej edície od Petra Palku, obchodného zástupcu pre nové vozidlá. 
 
INTERFLORA TRANSPORT sa zaoberá medzinárodnou prepravou najmä mäsa 
a čerstvých kvetov medzi Holandskom a južnou časťou Talianska. "Rozhodol 
som sa otvoriť kanceláriu na Slovensku, pretože túto krajinu považujem za 
stred Európy a zároveň je vhodným tranzitným bodom na trase medzi 
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Holandskom a Talianskom. Slovensko má vhodné ekonomické podmienky na 
rozvoj podnikania a predstavuje pre mňa strategickú základňu pre podnikanie 
vo východnej Európe," vysvetľuje Ilario Vallelonga, majiteľ spoločnosti 
INTERFLORA TRANSPORT. 
 
Bol to práve on, kto si v Senci osobne prevzal vozidlo Scania pre svoj existujúci 
vozový park a netajil sa svojím nadšením. "Veľmi sa teším na toto nové vozidlo. 
Keďže ide o novú generáciu ťahača, verím, že pôjde o veľmi výkonné vozidlo. 
Okrem toho sme si istí, že asistenčné služby Scania budú vždy k dispozícii v 
celej Európe," povedal Vallelonga pri preberaní vozidla.  
 
INTERFLORA TRANSPORT v súčasnosti prevádzkuje vozový park 
pozostávajúci výlučne zo strojov Scania. "O vozidlách Scania nemôžem 
povedať nič kritické, takže nie je dôvod meniť zloženie nášho vozového parku. 
Som veľmi spokojný s vynikajúcou spotrebou paliva vozidiel Scania a vďaka 
novým technológiám pre bezpečnosť vodiča na cestách sú vozidlá Scania tiež 
kvalitným produktom," hovorí Vallelonga o svojom rozhodnutí kúpiť si ďalšie 
vozidlo Scania.  
 
Zákazník preberal jedno z najmodernejších vozidiel Scania, ktoré sú v 
súčasnosti dostupné na slovenskom trhu. Obchodný zástupca pre nové 
vozidlá Peter Palka hovorí, že "vozidlo je vybavené najmodernejšími 
technológiami, či už ide o motor, prevodovku alebo celkové pohonné 
ústrojenstvo. Limitovaná edícia k 20. výročiu značky Scania na Slovensku sa 
vyznačuje nielen špecifickým motorom a celkovým vzhľadom vozidla, ale aj 
doplnkovou výbavou zo špičkových materiálov. V tomto konkrétnom vozidle je 
pôvodné továrenské kožené čalúnenie doplnené prvkami limitovanej edície." 
 
Vozidlo je vybavené ďalším jedinečným príslušenstvom z limitovanej edície. V 
interiéri je na zadnej stene kabíny umiestnená podsvietená plaketa s 
Kriváňom, ktorý je leitmotívom celej limitovanej edície. Ďalším zaujímavým 
doplnkom výbavy pre vodiča je vyhrievaná podložka nôh. Keď vodič zapne 
vyhrievanie sedadla, začne sa vyhrievať aj podložka nôh," vysvetľuje Palka 
výhody špeciálnej edície.  
 

Scania je popredným svetovým poskytovateľom riešení v oblasti dopravy. Spoločne s našimi partnermi 
a zákazníkmi sa uberáme smerom k udržateľnému systému dopravy. V roku 2020 sme našim 
zákazníkom dodali 66 900 nákladných vozidiel, 5 200 autobusov a takisto 11 000 priemyselných 
a lodných pohonných systémov. Čisté tržby prekročili 125 miliárd SEK, z ktorých bolo viac ako 20 
percent spojených s poskytovaním služieb. Spoločnosť Scania, ktorá bola založená v roku 1891, aktuálne 
pôsobí vo viac ako 100 krajinách a zamestnáva približne 50 000 ľudí. Výskum a vývoj prebieha najmä vo 
Švédsku. Výrobné závody sa nachádzajú v Európe a Latinskej Amerike s regionálnymi produktovými 
centrami v Afrike, Ázii a Eurázii. Scania je súčasťou skupiny TRATON. Ďalšie informácie nájdete na: 
www.scania.com. 
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