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Firemní vozy nově financuje vozy 

všech automobilových značek 

 
Praha, 4. dubna 2022 – Největší poskytovatel finančních služeb v 

České republice Volkswagen Financial Services od letošního roku 

nabízí financování pro firemní vozy všech značek dostupných na 

českém trhu. Fleetovým klientům tak poskytuje komplexní řešení 

jejich vozového parku bez ohledu na to, zda se jedná či nejedná o 

koncern Volkswagen. 

 

„Rozšíření nabídky značek je odpovědí na mobilní potřeby širokého 

spektra klientů, od malých a středních firem financujících například jen dva 

vozy až po nadnárodní společnosti s flotilami čítajícími stovky automobilů. 

Tímto krokem se Volkswagen Financial Services stává univerzální 

leasingovou společností schopnou plnit veškeré požadavky klientů v 

oblasti financování osobních a užitkových vozů,“ říká Radek Uher, 

manažer pro segment Multibrand ve Volkswagen Financial Services.  

 

Ke třicetiletým zkušenostem v oblasti financování vozového parku, 

dlouholetým stabilním partnerstvím a individuálnímu přístupu tak nyní 

přibyla další klientsky atraktivní výhoda, kterou v nadcházejících měsících 

doplní kampaně na vybrané akční modely ve spolupráci s vybranými 

značkami nebo nabídka testovacích zápůjček vozů firemním klientům.  

 

Pro všechny dostupné značky vozů Volkswagen Financial Services nabízí 

financování prostřednictvím operativního leasingu a úvěru, a to včetně 

Financování CHYTŘE, neboli úvěru s poslední nerovnoměrnou splátkou. 

Samozřejmostí je pak široká škála služeb včetně servisu, pneuservisu, 

pojištění, dálničních známek, volné hranice kilometrů nebo elektronické 

knihy jízd. 

 

 
 

O společnosti 

 

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. 
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30 let Volkswagen 

Financial Services 

v České republice 

 

Volkswagen Financial 

Services si letos 

připomíná významné 

výročí 30 let působení na 

českém trhu.  

 

Vznikl v roce 1992 ještě 

pod názvem ŠkoFin jako 

první společnost pro 

financování automobilů. 

Zpočátku skromné 

produktové portfolio v roce 

1994 rozšířila v tu dobu 

přelomová nabídka 

operativního leasingu, 

kterou o rok později 

doplňuje produkt 

finančního leasingu na 

ojeté vozy.  

 

Během následujících let 

se ŠkoFin velmi rychle 

stává synonymem pro 

financování vozů. V roce 

2015 je pak klientům a 

partnerům představen 

nový název společnosti 

Volkswagen Financial 

Services, pod kterým ji 

znají dodnes.  

 
 

http://www.vwfs.cz/
https://www.facebook.com/vwfscz/
https://twitter.com/VWFS_CZ

