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Scania Czech Republic s.r.o.  
http://www.scania.cz/ 
R410 a R 450 – mistři ve spotřebě mezi motory EURO 6 – potvrzeno v provozu
Scania Fleet management – mějte svou flotilu pod kontrolou

Hošek Motor a.s. autorizovaný prodejce Mercedes ‑Benz, 
smart, Fuso – Canter
www.hosekmotor.cz
Již více než tři roky nabízíme nejúspornější nákladní vozidla v provedení EURO 6. Od 
podzimu 2015 budeme ještě úspornější.

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. 
http://www.mantruckandbus.cz  
MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. je výhradním importérem nákladních vozidel 
MAN a autobusů MAN a Neoplan. Zároveň poskytuje servis a prodej náhradních dílů, 
stejně jako prodej ojetin. MAN Truck & Bus letos oslavuje 100. výročí výroby prvních 
nákladních vozidel a autobusů a zároveň 60. výročí výrobního závodu v Mnichově.

DAF Trucks CZ, s.r.o. 
http://www.daf.eu/CZ/Pages/Homepage-DAF-Trucks-CZ.aspx 

Iveco Czech Republic, a. s. 
http://www.iveco.com/czech/Pages/HomePage.aspx 

TRUCK TRADE spol. s r.o.
http://www.daftt.cz/
DAF zvítězil ve třech kategoriích v EUROPEAN TRUCK CHALLENGE 2014 - nejlepší XF 
všech dob. DAF webdispečink – ve spolupráci s našimi školiteli pomáháme dopravcům 
snižovat provozní náklady na vozidlech DAF.

HESTI, spol. s r.o.
www.hesti.cz; www.ntc-vb.cz
Hesti Group je největším autorizovaným prodejcem a servisním partnerem 
nákladních vozidel MAN v ČR. Společnost NTC je regionálním prodejcem a 
servisním místem nákladních vozidel MAN pro jižní Moravu



Renault Trucks 
http://www.renault-trucks.cz/ 
Představení modelové řady Renault Trucks

Volvo Trucks   
http://www.volvotrucks.cz
Představení modelové řady Volvo Trucks

Prezentace výrobců návěsů, přívěsů a nadstaveb na trhu v ČR 

KRONE  
importér pro Českou republiku. HESTI, spol. s r.o. 
www.hesti.cz; www.ntc-vb.cz
Importér pro ČR společnost HESTI GROUP, regionální zastoupení společností NTC s.r.o. 
Velká Bíteš prodejce a servisní místo návěsové techniky KRONE pro jižní Moravu

Volvo Group Czech Republic

ATC Trade s.r.o.
http://www.cisterny.com/ 
Vývoj, konstrukce, výroba a celoevropský prodej cisternových návěsů na potraviny 
z nerezavějící oceli. Cisterny s vyhříváním a na produkty ADR. Prodej návěsů a sil pro 
přepravu sypkých, práškových a granulátových produktů.

PANAV, a. s.
http://www.panav.cz/
Společnost PANAV, a. s. patří mezi přední výrobce návěsů a přívěsů ve střední 
a východní Evropě s více než stoletou historií. V současné době vyrábí přívěsy 
a návěsy od 10 do 40 tun, konkrétně se jedná o valníková vozidla, valníkové soupravy, 
sklápěcí vozidla, sklápěcí soupravy, kontejnerové vozidla, nosiče výměnných nástaveb, 
podvalníky, speciální vozidla a především velkoobjemové soupravy. 

FRAIKIN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
www.fraikin.cz 
Fraikin je evropským leaderem v pronájmu užitkových a nákladních vozidel. 70 let 
historie a zkušeností firmy, flotila přibližně 60 000 vozidel, v České republice od r. 2011. 
Našim klientům poskytujeme dlouhodobý i krátkodobý pronájem vozidel většiny 
značek a kategorií včetně návěsů. 



Prezentace výrobců autobusů

Scania Czech Republic s.r.o.  
http://www.scania.cz/buses-coaches/ 
SCANIA Touring – privilegium vlastnit, požitek řídit, radost cestovat

Iveco Czech Republic, a. s. 
http://www.iveco.com/czech/Pages/HomePage.aspx
Iveco je jednou ze značek CNH Industrial N.V. - přední světové firmy v oblasti Capital Goods 
kótované na New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) a na italské burze (MI: CNHI). Iveco 
konstruuje, vyrábí a prodává široký sortiment lehkých, středně těžkých a těžkých nákladních 
a užitkových vozidel, terénních nákladních automobilů, městských a meziměstských 
autobusů i dálkových autokarů, ale také speciální vozidla určená pro požární aplikace, 
nasazení v terénu, obranu a civilní ochranu. Iveco zaměstnává více než 27 000 pracovníků 
a vyrábí vozidla s nejnovější technologií v 11 zemích v Evropě, v Asii, v Africe, v Oceánii 
a v Latinské Americe. 5 000 prodejních a servisních středisek ve více než 160 zemích 
zaručuje technickou asistenci všude na světě, kde jsou v provozu vozidla Iveco.

EvoBus Česká republika s.r.o.
http://www.evobus.cz/ 
EvoBus je prodejcem a výrobcem autobusů značky Mercedes -Benz a Setra. V České 
republice vyrábí segmenty karoserie pro městské a linkové autobusy Mercedes -Benz. 
Značka Setra je zastoupena u všech modelových řad MultiClass, ComfortClass 
a TopClass. Tyto prémiové autobusy se orientují na pohodlí, individualitu, kvalitu 
a nejvyšší standardy v oblasti technologií, a současně nabízí atraktivní celkové náklady 
na vlastnictví a splnění nejvyšších ekologických požadavků. Autobusy Mercedes-
-Benz a Setra koncernu Daimler jsou světovým lídrem v segmentů autobusů nad 8 t. 
V letošním roce slaví EvoBus 20 let své existence!

EWT spol. s r.o.
www.schmitz.cz
Společnost EWT spo. s r.o. je již 20. let ofiálním importérem největšího evropského 
výrobce návěsové techniky, značky Schmitz Cargobull. 

Kögel Trailer GmbH & Co. KG 
Pan Miloš Miloš  
http://www.koegel.com/cz/ 



Openmatics s.r.o.
Openmatics nabízí spolehlivé telematické řešení založené na nových špičkových 
technologiích. Otevřená a flexibilní platforma Openmatics poskytuje svým zákazníkům 
softwarová řešení, která se přizpůsobí jejich individuálním potřebám. Naše aplikace 
a aplikaci našich partnerů pomáhají zákazníkům zlepšovat firemní procesy, zvyšují 
efektivitu celého vozového parku, snižují náklady na palivo a opotřebení, ulehčují 
rutinní úkoly a zlepšují komunikaci. 

Continental Barum s.r.o.
Divize pneumatik pro užitková vozidla společnosti Continental je jedním z největších 
výrobců pneumatik pro nákladní automobily a autobusy na světě a nabízí kompletní 
sortiment  nákladních pneumatik značek Continental, Semperit, Barum a Matador. 

AutoLysa
www.autolysa.cz
Akreditovaný dovozce a distributor LPG systémů. Montujeme více než 20 let LPG 
systémy do benzínových motorů. Představení duálního pohonu Diesel-LPG pro všechny 
nákladní vozy, autobusy, zemědělské a stavební stroje.

Ostatní vystavovatelé v oboru silniční dopravy

SATUM CZECH s.r.o.   
www.satum.cz
Makléř nabízející komplexní pojišťovací služby. 
Specialista na pojištění silničních a autobusových dopravců, spedičních a logistických 
společností.

Madison spol. s r. o.
http://www.madison-vat.com/
Vy se vyznáte na cestách, my v daňových předpisech. Svěřte vrácení DPH a spotřební 
daně ze zahraničí do rukou profesionálů.

Bibby Financial Services, a. s.
www.bibbyfinancialservices.cz
Provozní financování autodopravců (factoring). Naše společnosti ze skupiny Bibby 
Line Group, specializované na námořní a pozemní přepravu, převážejí zboží po celém 
světě více než 200 let. Rozumíme tak Vám i specifikům vašeho odvětví. Vaše faktury 
proměníme na hotovost okamžitě a Vy můžete zaplatit pohonné hmoty, mýtné, daně, 
leasing nebo servis. Můžete se opřít o silné zázemí – mezinárodní know -how, stabilní 
finanční skupina, profesionální klientský servis. Jsme členem Asociace faktoringových 
společností i České leasingové a finanční asociace. 



IDS Europe BV
www.ids.q8.com
IDS Europe BV je společnost prodávající motorovou naftu a AdBlue na více než 500 
vlastních a více než 100 partnerských stanicích, výhradně bezobslužným systémem.
Vysoce zabezpečené bezkontaktní karty IDS jsou ověřovány v reálném čase a webová 
aplikace iAccount umožnuje zákazníkovi v reálném čase nastavovat veškeré parametry 
tankování včetně blokování karet či stanic přímo z kanceláře nebo chytrého telefonu. 
Našimi zákazníci jsou především dopravci podnikající v mezinárodní nákladní dopravě. 
IDS Europe BV je součástí nadnárodní společnosti Kuwait Petroleum International 
s centrálou v Nizozemsku. V České republice poskytujeme tankování na 11 stanicích 
v partnerské síti Benzina. Kompletní síť čerpacích stanic IDS naleznete na www.ids.q8.com.

Bohnenkamp s.r.o 
http://bohnenkamp.cz/ 
Přední evropský velkoobchod agro, průmyslových a nákladních pneumatik. Distributor 
nákladnćh pneumatik značky Windpower.

www.truckecopower.cz
www.truckecopower.cz
Zvýšení výkonu – snížení spotřeby – to je definice činnosti společnosti Truckecopower.
Truckecopower je součástí skupiny Xtuning s.r.o., která byla založena v roce 1999 
a zabývá se softwarovými úpravami řídících jednotek motorů u osobních automobilů.
Divize Truckecopower vznikla v roce 2004 a její činnost je zaměřena na profesionální 
softwarovou úpravu řídících jednotek motorů u nákladních automobilů.

Eurowag – payment solutions on the road
www.eurowag.com 
Palivové karty Eurowag jsou určeny profesionálním dopravním a spedičním společnostem, 
které ji využívají jako nástroj pro bezhotovostní platbu pohonných hmot, mýtného 
a dalších doprovodných služeb za zvýhodněných podmínek.

VEMEX s.r.o. 
www.vemex.cz 
Společnost VEMEX s.r.o. je obchodník se zemním plynem a elektrickou energií. V rámci 
skupiny GAZPROM rozvíjí program rozvoje zemního plynu v dopravě. Vlastní CNG 
stanice a bude podílí se společně s mateřskou organizací GAZPROM Germania na rozvoji 
LNG v dopravě.

ČSOB Leasing, a.s.
Financování budoucnosti, které má jméno.



GE Money Leasing, s.r.o.
www.gemoneyleasing.cz
Společnost GE Money Leasing navazuje na tradici a odbornost získanou 20letým 
působením na trhu pod značkou VB Leasing. Stabilní obchodní tým díky dlouhodobým 
zkušenostem s financováním nákladních a užitkových automobilů, autobusů, přívěsů 
a nástaveb zná Vaše potřeby a přání a je si vědom specifik Vašeho odvětví. Přesvědčte se, 
že je stále mnoho důvodů, proč si vybrat financování právě u nás.

Carling spol. s r. o.
http://www.carling.cz/ 
Carling spol. s r. o. působí na českém trhu od roku 1992, jakožto vůbec 1. dealer 
značky Citroen v tehdejší ČSFR. V této oblasti působí dodnes. Od roku 1995 
se zabývá prodejem nákladních pneumatik a specializuje se na protektorování 
nákladních pneumatik „za studena“ a to nejen technologií z pásu, ale především 
inovativní technologií předtvarovaným kroužkem. Pomocí vlastních mobilních 
a kamenných pneuservisů je firma Carling schopna provést servisní zásah po celé 
ČR, SR a příhraničních oblastech. Posledním vývojem bylo založení dvou dceřiných 
společností : Carling Trans s.r.o.  - specialista na spediční služby a vytěžování dopravců 
ze zemí EU a v neposlední řadě také Carling SK s.r.o., která byla založena v roce 
2009 na podporu obchodních vztahů s partnery na území Slovenské republiky. 
Carling poskytuje stejný standard služeb jak na českém, tak i na slovenském trhu, tzn. 
profesionalní prodejní tým, široké skladové zázemí, doprava pneumatik k zakazníkovi 
a mobilní servis fungujicí v režimu 7/24/365, připravený vyjet kamkoliv, kde zakazník 
potřebuje přezout, nebo vyřešit problém s defektem.

Společnost ZFP akademie, a.s.
www.zfpa.cz
Společnost ZFP akademie, a.s., patří v rámci České republiky k nejvýznamnějším 
účastníkům finančního trhu v oblasti zvyšování finanční gramotnosti občanů 
a zprostředkování. Její historie sahá až do roku 1995. Za 20 let své existence postupně 
získala desítky tisíc obchodních zástupců a zprostředkovala více než 3 miliony 
smluv. Po dobu svého působení trvale zaujímá přední postavení v oblasti finančního 
vzdělávání dospělých a zprostředkování finančních produktů. V rámci strategické 
spolupráce s Hospodářskou komorou ČR v oblasti vzdělávání a lidských zdrojů poskytuje 
zaměstnavatelům vzdělávání v oblasti zaměstnavatelských benefitů a optimalizace 
mzdových nákladů. 

T‑Mobile Czech Republic a.s.    
Partner pro silniční dopravce

Mechanika Teplice
výrobní družstvo závod Děčín Tachografy, partner VDO (Continental Automotive 
GmbH pro ČR) Digitální tachograf.



Ochránce zájmů a spolehlivý poskytovatel kvalitních služeb - Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA

ČESMAD BOHEMIA je největší sdružení silničních dopravců, podnikajících ve vnitrostátní i mezinárodní nákladní 
a osobní dopravě v České republice. V současné době má více než 2 000 členů, kteří provozují cca 25 000 vozidel.

Posláním Sdružení je podporovat rozvoj a prosperitu silniční dopravy a prosazovat zájmy silničních dopravců. Sdružení se 
zasazuje o dobré podmínky pro silniční dopravu a hájí zájmy svých členů v České republice i ve světě.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
https://www.vzp.cz/
Všeobecná zdravotní pojišťovna je s šesti miliony klientů největší českou zdravotní 
pojišťovnou. Od roku 1992 patří k základním pilířům zdravotní péče v České republice.
Svým klientům VZP ČR nabízí: garanci komplexní zdravotní péče, nejvíce smluvních 
zdravotnických zařízení, kvalitní služby pro klienty v rozsáhlé síti poboček, širokou 
nabídku benefitů pro členy Klubu pevného zdraví

Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, 
odbor služby dopravní policie 

HALE, spol. s r.o. 
Výhradní zástupce firmy Stoneridge na českém a slovenském trhu. Digitální tachograf.

WABCO brzdy k vozidlům, spol. s r.o.
www.wabco-auto.com 
WABCO je globální dodavatel a přední světový lídr v oblasti inovací technologií, které 
zvyšují bezpečnost a efektivitu užitkových vozidel. Společnost WABCO, založená před 
téměř 150 roky, neustále vyvíjí a zavádí průkopnické produkty a systémy pro brzdy, 
řízení stability, pérování, automatizaci převodů a aerodynamiku. V současné době 
všichni přední světoví výrobci nákladních automobilů, autobusů a přípojných vozidel 
používají technologie WABCO. Navíc společnost WABCO nabízí pokročilá řešení pro 
management flotil nákladních vozidel a poprodejní služby. 


