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Pardubické Volvo v novém
V Pardubicích se od letošního března mohou příznivci značky Volvo těšit z nových modelů
i služeb ve znovuotevřených prostorách zrekonstruovaného autosalonu, který nyní plně
odpovídá novým standardům značky.
Prodejce prémiových vozů v pardubickém a královehradeckém kraji, společnost Dekom System,
s. r. o., oslavila 20 let svého působení na českém trhu otevřením zrekonstruovaného autosalonu
značky Volvo včetně autorizovaného servisu v Hradecké ulici v Pardubicích.
Společnost Dekom System získala autorizované zastoupení Volva v České republice mezi prvními,
dnes se tak řadí k dealerům s nejdelší tradicí a díky stabilním prodejům patří mezi pět
nejvýznamnějších dealerství značky v republice. Její provozy splňují přísné standardy společnosti
Volvo v oblasti kvality a služeb a odpovídají nově zavedenému modernímu layoutu autosalonu i
způsobu práce.
Slavnostního večera k zahájení provozu se zúčastnili vzácní hosté nejenom z řad hrdých majitelů vozů
Volvo či obchodních partnerů, ale také z nejvyššího vedení společnosti Volvo Car Czech Republic.
Setkání zahájila výkonná ředitelka společnosti Dekom System Ing. Šárka Nesvadbová. Přítomné hosty
seznámila s náročným průběhem minulých šesti měsíců, ve kterých probíhaly stavební práce a
současně bylo nutné zajistit a udržet vysokou kvalitu služeb pro zákazníky. Ocenila pracovní nasazení
zaměstnanců, bez něhož by nebylo možné dojít úspěšného cíle. Speciální poděkování pak patřilo
obchodnímu řediteli Martinu Vavruškovi.
Práci zaměstnanců během náročného období rekonstrukce ocenila i generální ředitelka Volvo Car
Czech Republic paní Šárka Heyna Fuchsová. Poděkovala majitelům a jednatelům společnosti Ing.
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Romanu Švadlenkovi a Ing. Jiřímu Seifertovi za dlouhodobou spolupráci. Vyzdvihla loajalitu ke značce,
prodejní úspěchy, špičkový klientský přístup a pracovní nasazení. Jako projev díku za investice do
nového dealerství předala majitelům plaketu Volvo.
„Těch dvacet uplynulých let nebylo pokaždé snadných, ale vždy jsme se snažili poskytovat klientům ty
nejlepší služby. Proto neustále inovujeme a chceme se dále zlepšovat,“ uvedl u této příležitosti Roman
Švadlenka, jednatel a majitel společnosti.
Právě spokojení zákazníci jsou důvodem, proč společnost Dekom System respektuje nejvyšší
standardy značky Volvo. O zkušenosti s vozy Volvo se v rámci oficiálního i následujícího volného
programu podělili někteří z významných klientů značky – „volvisté“ František Kinský, potomek jednoho
z nejstarších českých aristokratických rodů, starosta města Kostelec nad Orlicí a průvodce oblíbeného
dokumentárního cyklu Modrá krev, či manažerka roku 2014 a dle žebříčku časopisu Forbes jedna z
nejvlivnějších žen Česka Zuzana Cerlová Petrofová, generální ředitelka společnosti Petrof.
V rámci slavnostního večera si hosté mohli užít nejenom nové reprezentativní prostory autosalonu –
showroomu i servisu –, které respektují nejvyšší standardy Volvo v duchu švédského konceptu Volvo
Retail Experience, ale také si při předváděcích jízdách osobně vyzkoušet vybrané modely Volvo.
K dispozici jim tak byly například Evropské auto roku 2018 Volvo XC40, středně velký crossover SUV
XC60 (Světové auto roku 2018), největší SUV Volva – XC90 nebo limuzína S90.
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