
Nechajte vaše ponikanie rásť. 
v dobrých aj zlých časoch. 
Financovanie a poistenie pripravené na mieru pre vlastníkov a vodičov Volva. Od Volva.





Od jedného vozidla po celú flotilu. Nové alebo použité. S Volvo Financial 
Services si môžete vybrať zo širokej ponuky financovania a poistenia, aby ste 
mohli vlastniť, prenajať si a poistiť si Vaše Volvo. Poskytujeme služby na mieru, 
priamo cez Vášho Volvo dealera. 

Súvahové financovanie - finančný lízing, úver
Súvahové financovanie je múdra voľba ak chcete vlastniť Vaše Volvo prostredníctvom pravidelných 
splátok bez investovania celého kapitálu naraz. Úver aj vozidlo sa objavia vo Vašej súvahe. Po 
poslednej splátke je vozidlo Vaše.

Mimosúvahové financovanie - operatívny lízing
V prípade mimosúvahového financovanie nie je potrebný žiaden veľký počiatočný výdaj. Bez 
vozidla vo Vašej súvahe nenesiete žiadne riziko odpisovania alebo následného predaja. Na konci 
zmluvy nám môžete vozidlo vrátiť, predĺžiť zmluvu alebo ho od nás odkúpiť. Poplatky za poistenie, 
opravy a údržbu môžu byť zahrnuté v splátkach.

Poistenie
Neuspokojte sa s priemerom, keď potrebujete ochrániť Vaše podnikanie proti rizikám. 
Kontinuita Vášho podnikania by mala byť vždy chránená a vyvážená s poistnými nákladmi.  
Pokiaľ idú veci zlým smerom, stačí jeden telefonát a dostanete plnú podporu. Pomôžeme Vám 
opraviť škody a minimalizovať prípadné straty.

Ten správny obchodný 
partner.



Financovanie od  
Volva.  

Je to jednoduché
Obchodovanie s nami je jednoduché a počúvame našich zákazníkov. 
Potrebujete rýchlosť, skúsenosť a menej administratívnej záťaže. My to 
vieme a preto naši zákazníci hodnotia svoje skúsenosti s nami a dali nám 
známku 8.8/10 čo sa týka jednoduchosti práce s nami.  

Všetko na jednom mieste
Vaše vozidlo, náhradné diely a servis, financovanie a 
poistenie - to všetko v jednej kompletnej ponuke od Volva.  
A získate silu dodávateľa, ktorý Vás bude podporovať v dobrých aj zlých 
časoch. Na každom kroku. A keď financujete Vaše Volvo s nami, zachováte 
si Váš kreditný rámec vo Vašej banke, ktorý môžete využiť na iný účel.

Znalosť odvetvia
Vaše podnikanie je naše podnikanie. Je pre nás prirodzené, že poznáme 
každú skrutku Vášho Volva, poznáme Vaše obchodné obmedzenia a cyklus 
Vášho odvetvia. Preto Vám vždy ponúkame finančné a poistné riešenia na 
mieru založené na hlbokom porozumení Vašej situácie a potrieb. 

Lepší pocit pri nákupe
Naši finanční špecialisti zabezpečia bezproblémový nákup, vysokú kvalitu 
servisu a riešenie, ktoré vám najlepšie vyhovujú Vašim potrebám. A môžete 
nás kontaktovať kedykoľvek počas trvania Vašej zmluvy, aby sme mohli 
odpovedať na Vaše otázky. 

Flexibilne a smart 
Financovanie nákladných vozidiel nie je len o úrokových sadzbách. Je to aj 
mať jednoduchú možnosť splácania, rýchlo nájsť odpovede na Vaše otázky 
ohľadne financovania, reštrukturalizácie Vašej zmluvy ak je to potrebné 
alebo vedieť, že Váš finančný poradca je pripravený zdvihnúť Vám telefón 
alebo odpovedať na Váš email. 
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Chcete vedieť viac?

Kontaktujte nás! 
VFS Financial Services Slovakia s.r.o. 
Diaľničná cesta 9, Senec 
02/32 66 24 32 
Info.SK@vfsco.com



“S Volvo Financial Services je 
jednoduché získať financovanie 
a lepšie rozumejú podnikaniu v 
našom odbore ako banka.”
Max Selander Transport AB, Švédsko

Rozumieme Vášmu 
podnikaniu.
Vaše podnikanie je špeciálne a my vieme, že vyžaduje ťažko 
nadobudnuté skúsenosti a riešenia na mieru, aby mohlo rásť. My 
sme experti na financovanie a poistenie. A pretože sme súčasťou 
Volvo Group, poznáme tiež Volvo produkty lepšie ako ktokoľvek iný. 
Neuspokojte sa s priemerom. 



Volvo Financial Services 
www.vfsco.com


