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Volkswagen Financial Services plnil přání malým i velkým 
 

Praha, 13. ledna 2022 – Závěr roku 2021 se pro Volkswagen Financial Services nesl již tradičně ve 

znamení pomoci partnerům společnosti, ať už těm dlouhodobým, nebo těm zcela novým. Jeho 

zaměstnanci podpořili seniory z domova Sue Ryder, děti z Dětského centra při Thomayerově nemocnici 

nebo handicapované z chráněných dílen. Vánoční svátky zpříjemnili potřebným prostřednictvím 

štědrovečerní nadílky v rámci akce Vánoční strom splněných přání. 

 

Stejně jako v minulých letech, i letos udělali zaměstnanci Volkswagen Financial Services pod stromečkem radost 

seniorům z Domova Sue Ryder. Organizaci, se kterou společnost spolupracuje již šestým rokem, předali 

materiální pomoc v podobě zdravotnických pomůcek, vitaminů a doplňků stravy, potřeb do domácnosti nebo 

dekorativních doplňků. Podpořila ji i prostřednictvím nákupu kreativního vánočního přání pro zaměstnance 

společnosti, díky kterému za každý kus putovalo 150 Kč na dobrou věc. „K Vánocům dárky neodmyslitelně patří, 

dělají radost malým i velkým. A mě neuvěřitelně těší, že naši klienti tuto radost mohou naplno prožít každý rok 

díky štědré podpoře zaměstnanců Volkswagen Financial Services. Vážím si partnerství, které nás se 

společností pojí. Je to velký dar, který nám umožňuje uvádět v život změny, které pomohou seniorům a jejich 

blízkým v těžkých životních situacích. Děkujeme!“ uvádí Matěj Lejsal, ředitel neziskové organizace Sue Ryder. 

 

Již tradičně měli i v roce 2021 zaměstnanci možnost znovu podpořit Kubíka, syna jednoho ze zaměstnanců, 

trpícího epilepsií a dětskou mozkovou obrnou. Letos Kubík prošel několika intenzivními rehabilitacemi, díky 

kterým se mu daří čím dál lépe. Částku, kterou zaměstnanci společně vybrali, využije Kubíkova rodina mimo 

jiné na nákup nového auta. 

 

Vánoční dárky od zaměstnanců Volkswagen Financial Services pod stromečkem našly i děti z Dětského centra 

Thomayerovy nemocnice. Radost jim udělaly společenské a edukativní hry nebo výtvarné potřeby. 

 

„Závěr letošního roku opět odráží solidaritu našich zaměstnanců, jejichž nasazení si velice vážím. Poslední dva 

roky byly náročné a postavily před nás mnoho výzev, ale právě v těchto okamžicích je důležité vzpomenout si, 

že v tom nejsme sami,“ dodává Dana Formánková, ředitelka HR oddělení Volkswagen Financial Services.  

 

Samotní zaměstnanci se pak mohli radovat z rukodělných výrobků z chráněných dílen, které sdružuje sociální 

platforma Breakfaststory. Závěr roku si tak mohli osladit bylinným medem z Jeseníků od VS Rychleby, sirupy 

ze sirupárny Camellus nebo pralinkami z 1. Valašské Diakonické. „Díky naší spolupráci, navázané v době covidu 

na jaře 2020, se nám už povedlo podpořit řadu sociálních a chráněných pracovišť z celé ČR. Vánoční balíčky 

pro Volkswagen Financial Services jsme připravovali hned ve čtyřech podnicích na různých místech Česka. Pro 

hendikepované zaměstnance to byla velká výzva a zároveň si velmi vážili důvěry vložené do jejich práce,“ uvádí 

Lucie Hyblerová, zakladatelka platformy Breakfaststory.  

 

 

Volkswagen Financial Services je přední finanční společností, specializující se na podporu prodeje dealerské sítě 

značek Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Porsche, Ducati, ojetých automobilů všech značek a prémiových značek 

Bentley a Lamborghini. Nabízí produkty v oblasti úvěru, operativního leasingu, pojištění a dalších služeb mobility 

soukromým osobám, podnikatelům i firmám, a to jak pro koncernové vozy – tzv. značkové financování –, tak i pro 

ostatní vozy na trhu. Volkswagen Financial Services je obchodní divizí skupiny Volkswagen AG, která zahrnuje 

společnosti Volkswagen Financial Services AG spolu s přidruženými společnostmi, Volkswagen Bank GmbH, 

Porsche Financial Services a finančními společnostmi v USA, Kanadě a Španělsku, které patří přímo nebo nepřímo 

společnosti Volkswagen AG – s výjimkou finančních služeb značky Scania a Porsche Holding Salzburg. Společnost 

je zastoupena ve 48 zemích, které disponují portfoliem více než 20,3 milionů smluv a zaměstnávají 16267 

pracovníků. Celková aktiva společnosti jsou ve výši přibližně 207,6 miliardy eur a provozní výsledek činí 2,6 miliardy 

eur.  
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