
 
 

Volkswagen Financial Services 
ve Španělském sále oslavil 30 let 
na českém trhu 
 
Praha, 22. června 2022 – Volkswagen Financial Services letos slaví 

30 let od svého založení. Významný milník si společnost připomněla  

15. června během slavnostního večera na Pražském hradě. Pozvání 

přijali dealeři vozů koncernu Volkswagen, obchodní partneři 

společnosti, zástupci německé centrály společnosti i významní 

klienti.  

 

„Za 30 let úspěšného podnikání se důvodu pro oslavu najde hněd několik. 

Překonali jsme společně řadu výzev, získali nejedno  prvenství a milionům 

klientů zajistili financování jejich vysněného vozu. Za to vše patří velký dík 

především našim zaměstnancům, bez jejichž schopností a profesionality 

bychom tu dnes nestáli,“ zahájil slavnostní večer jednatel společnosti 

Volkswagen Financial Services Vratislav Strašil.  

 

30 let finančních úspěchů 

Večerem pro čtyři stovky přítomných hostů z řad obchodních partnerů, 

klientů a zástupců mateřské společnosti provázela novinářka 

a moderátorka Daniela Písařovicová. Jednatelé Vratislav Strašil a Axel 

Herrmann během něj připomněli nejvýznamnější milníky v historii 

společnosti včetně premiérového uvedení operativního leasingu na český 

trh nebo nového sídla společnosti na pražské Bořislavce. Historii 

společnosti v devadesátých letech připomněli i dva ze tří zakladatelů 

společnosti Škofin v roce 1992, pánové Ing. Vratislav Válek, CSc., 

a JUDr. Ing. Tomáš Hlaváč, stejně jako majitel dealerství TUkas, se kterým 

Škofin uzavřel historicky první smlouvu na financování vozu, pan Jiří Tůma. 

 

O dva kroky napřed 

Kromě ohlednutí za minulostí dostala prostor i vize společnosti pro 

nadcházející dekády, stojící na několika pilířích. Komplexní podpoře 

financování vozů během celého celého životního cyklu vozu, podpora vozů 

na alternativní pohon, individualizaci služeb na míru konkrétním přáním 

klientů a přesunu autofinancování do online světa. Digitalizaci, jakožto 

jednu z největších výzev stojící před segmentem autofinancování, ve svém 

proslovu zmínil mimo jiné i Anthony Bandmann, člen představenska VWFS 

AG pro oblast prodeje a marketingu.  

 

Setkání završil koncert zpěvačky Anety Langerové, vystoupení 

multiinstrumentální skupiny Burysax a interaktivní světelná show. 
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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.  
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Dlouholetý závazek společnosti směrem k potřebným na závěr stvrdil 

netradiční dárek pro přítomné hosty v podobě poděkování. Náklad na 

dárky pro hosty použila společnost na nákup konkrétní hmatatelné pomoci 

pro děti a seniory v nelehké životní situaci.   

 

 
 

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.  

 

 

 

 


