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ÚVODNÝ PRÍHOVOR
Vážené dámy, vážení páni, milí zákazníci, čitatelia, 
návštevníci spoločnosti Summit Motors Bratislava.
Držíte v rukách novinku, ktorou sa Vám chceme priho- 
voriť a pravidelne prihovárať, aby sme Vás informovali 
o dianí v našej spoločnosti, o pripravovaných službách, 
podujatiach a  novinkách. Po prvýkrát, od vzniku 
spoločnosti v  roku 2005, sme sa Vás rozhodli osloviť 
ako jeden z najväčších autorizovaných predajcov a ser-
visných miest značky Ford na Slovensku, s pôsobením 
v  Bratislave a  v  Žiline, prostredníctvom vlastného 
média „SMB News“. 
Možno si práve hovoríte, prečo sme v  dobe online 
a  digitálu siahli po analógovom médiu. Rozhodli sme 
sa totiž prepojiť tieto dva mediálne svety. Že ako? Pri 
vybraných článkoch nájdete QR kódy, ktoré vás pre-
smerujú do online sveta, a teda buď na našu webovú 
stránku summitmotorsba.sk alebo na naše sociálne 
siete, prípadne iné webové stránky.
Spoločnosť Summit Motors Bratislava (ďalej len SMB), 
ale aj značka Ford, ktorú zastupujeme, stoja na trvalých 
hodnotách a  trvalé hodnoty aj rozvíjame, presadzu-
jeme a obnovujeme. Papier je jedným z obnoviteľných 
zdrojov, je prírodný, je hodnotný. Napriek širokej ponuke 
možností, sme sa rozhodli práve pre tento jedinečný, 
100 % recyklovaný papier, ktorý práve držíte v rukách.
Skupina Sumitomo Corporation, do ktorej patríme, má 
svoje korene hlboko v  histórii, keďže vznik jej prvého 

podnikania sa datuje pred viac ako 400 rokmi. Pros-
tredníctvom svojich viac ako 900 spoločností poskytuje 
zamestnanie viac ako 75 tisíc ľudom celkovo v 65 kra-
jinách a  regiónoch. Ochranu človeka, rešpektovanie 
osobnosti jednotlivca, či integritu zodpovedného riade-
nia kladieme na prvé miesto v hierarchii našich hodnôt.  
Aj preto sme sa rozhodli sprostredkovať naše hodnoty 
prostredníctvom tohto nového média a  prostredníc- 
tvom výpovedí našich kolegov, zákazníkov, ale aj 
obchodných partnerov.
Rozhovor s  pani Annou Potockou, vedúcou našej 
recepcie v  tomto vydaní je symbolický, pretože práve 
ona a  jej tím sú vstupnou tvárou a  osobnosťou do 
našej spoločnosti. Anna je zároveň aj odkazom na ho- 
dnoty, na ktorých staviame, a  ktoré v  SMB rozvíjame.  
Pre nás, spoločnosť Summit Motors Bratislava, je 
jednou z  dôležitých hodnôt pomáhať a  podporovať 
tých, ktorí to naozaj potrebujú. Vyplýva to nielen 
z našich postojov ako zamestnancov, ale aj z viac ako 
400-ročnej filozofie zakladateľa. Štedrosť a súdržnosť 
zamestnancov SMB si môžete pozrieť vo videu po 
naskenovaní QR kódu pri článku Dobrovoľná finančná 
zbierka.
Okrem témy z  oblasti spoločenskej zodpovednosti  
sa v  prvom čísle SMB News dočítate o  aktuálnom 
trende v automobilizme, a teda aj elektromobilite a ako  
sa tento trend presadzuje u značky Ford a v konkrétnych 
aktivitách našej spoločnosti, Summit Motors Bratislava.

Prajem Vám príjemné čítanie

Miroslav Tikl
Generálny riaditeľ a konateľ 

ROZHOVOR S NAŠOU ANKOU 
Spoločnosť Summit Motors Bratislava, vlastnená ja-
ponským kapitálom - spoločnosťou Sumitomo Corpo-
ration, prešla za 16 rokov existencie vývojom a  dnes je 
z nej domáci líder v predaji vozidiel Ford na trhu. Možno aj 
vďaka dlhodobo presadzovanej filozofii aktívne napĺňať 
potreby zákazníkov, neustále napredovať a inovovať služ-
by a  smerom dovnútra spoločnosti vytvárať pozitívnu 
firemnú kultúru medzi zamestnancami.
Anna Potocká je osobou prvého kontaktu značky s verej-
nosťou, zákazníkmi aj zamestnancami. Nielen preto sme 
jej venovali priestor v prvom vydaní novín SMB News. Je-
dnoducho, či chceme alebo nechceme, je tvárou značky 
a jej živým imidž makerom.
Anna, aký pocit v Tebe vyvoláva Tvoja pozícia a ako to 
ovplyvňuje Tvoje správanie sa ku kolegom,  zákazníkom, 
návštevníkom showroomu SMB?

AP: Rozmýšľala som už nad tým. Moja pozícia dávno nie je 
o tradičnej predstave recepčnej, ktorá sa prihovorí, usme-
je, zdvíha a prepája telefonáty, pripraví kávu,... Áno, je to 
súčasťou mojej práce, ale omnoho dôležitejšou časťou je 
mať prehľad o  oddeleniach, ľuďoch, stretnutiach. Určite 
ma poteší, ak sa stáli zákazníci opýtajú aj priamo na mňa. 
Očakávajú automaticky, že budem schopná pomôcť alebo 
vyriešiť to, čo očakávajú. Zákazník potrebuje mať pocit, 
že bude o neho dobre postarané. Je to moja úloha, moje 
poslanie profesionálne usmerniť a  zariadiť, čo potrebu-
je návštevník vyriešiť. A  popri tom musím byť príjemná 
a ústretová, lebo táto doba si to vyžaduje. Prioritou je, aby 
zákazník odchádzal spokojný, a aby sa k nám rád vrátil. 
Ako dlho pracuješ v spoločnosti SMB a akými pozíciami 
si si počas tohto obdobia prešla?
AP: Dlho. Dá sa povedať, že takmer od samého vzniku 
spoločnosti. Túto pozíciu som si vysnívala a počkala si na 
ňu. Bola som šťastná, keď mi pred rokmi volali z personál-
neho, že môžem na recepciu nastúpiť. Hoci som mala za 
celé obdobie pôsobenia v  SMB ponuky prejsť aj na iné 

oddelenia, či do iných spoločností, ostala som verná 
pozícii na recepcii. Vyhovuje mi a  mám rada túto prácu. 
Mám rada ľudí a tu ich stretávam denne desiatky. Už ráno 
sa snažím naladiť nielen seba, ale aj ostatných kolegov na 
dobrú náladu a  pozitívne myslenie. Vytvárať priateľskú 
atmosféru považujem za dôležitú súčasť môj-ho pôsobe-
nia pre seba, kolegov, ale aj prichádzajúcich návštevníkov 
do showroomu.
Si vlastne prvou tvárou SMB pre človeka, ktorý vchádza 
do showroomu, do firmy, či už ako návštevník, zákazník, 
dodávateľ. Je to pocit zodpovednosti, záväzku, alebo, 
naopak, príležitosť a potešenie prezentovať zákaznícku 
orientáciu značky?
AP: Kedysi na začiatku som cítila obrovskú zodpovednosť 
a stres. Dnes je pre mňa prvý kontakt prirodzená vec. No 
nie rutinná. Komunikácia s každým človekom je iná a orig-
inálna. Pri každom človeku platia pre navodenie dobrej 
atmosféry dve zásadné veci. Úsmev a pozdrav. To sú prvé 
dva dobré body pre prezentáciu spoločnosti a SMB. Tie 
ostatné dobré body sa snažím zbierať počas rozhovo-
ru a  ochoty vyriešiť záležitosť. Snažím sa byť prirodzená 
a  spontánna. Nehrať strojene záujem. Určite mi v  tom 
pomáhajú už aj skúsenosti, ktoré som za tie roky nazbie- 
rala. Dnes už často viem vopred vycítiť, čo budeme so 
zákazníkom riešiť a  moje myšlienkové pochody sú zau-
tomatizované. Je dôležité vypozorovať a  vycítiť, v  akej 
nálade alebo rozpoložení človek prichádza. Verím si, že 
dokážem odhadnúť človeka a  odvrátiť riziko neúspešnej 
komunikácie. Aj keď nie vždy sa to nevyhnutne podarí.
Registruješ za dobu tvojho pôsobenia v  spoločnosti 
zmeny v prístupe k zákazníkom alebo kolegom? 
AP: Z môjho pohľadu sa nič také zásadné nezmenilo. Teda 
hovorím to za seba. I  napriek napätej situácii, vyplýva-
júcej z pandémie, boli prichádzajúci klienti chápaví, ústre-
toví. Bolo evidentné, že sa snažia vyriešiť veci rýchlejšie 
a  sú vo väčšom napätí. Stále som však presvedčená, že 
v spoločnosti panuje dobrá atmosféra.
Určite vyvolali zmeny aj opatrenia proti pandémii. Dlho 
a  opakovane bol showroom zatvorený alebo fungoval 
v  obmedzenom režime. Je dnes atmosféra a  Tvoj prvý 
kontakt iný, ako bol pred pandémiou? 

summitmotorsba.sk



AP: Opatrenia obmedzovali naše fungovanie, pohyb 
v  showroome, odovzdávanie vozidiel do a  zo servisu, 
nosenie rúšok, rukavíc, dezinfikovanie vozidiel,... nepri- 
spievali k  pozitívnej atmosfére, ale postupne sa opatre-
nia zase uvoľňovali. Ostali nám respirátory, ktoré skrývajú 
tvár, úsmev, a  preto sa musíme viac sústrediť na úsmev 
v očiach a v hlase. Vždy sa dá nájsť cesta, aby návštevník 
vycítil našu pozitívnu energiu a pozitívny prístup k nemu. 
Dôležité je odstrániť pochybnosti, obavy a  navodiť at-
mosféru ústretovosti a ochoty, „som tu pre teba.“ A pre-
to musíme niečo urobiť, nie odrobiť. Ťahať spoločné nit-
ky. Ak človek chce niečo získať, musí niečo obetovať a  ja 
môžem „obetovať“ svoj čas, svoju energiu a  nie odrobiť 
si osem hodín. Často musím hrať dokonale svoju rolu ako 
herec. Musím prerušiť to, čo mám rozpracované, aby som 
vyriešila situáciu u prichádzajúceho človeka. Je to systém 
práce a pozícia, ktorá si vyžaduje mať oči a uši otvorené, 
nastavené na zákazníka.
Tvoj skúsený a  citlivý pohľad prvého kontaktu môže 
byť extrémne dôležitý pre odstraňovanie úzkych miest 
a zvyšovanie kreditu značky u verejnosti. Aký najslabší 
článok firmy SMB vnímaš a aký asi môžu vnímať zákaz-
níci (návštevníci)?
AP: Každá spoločnosť má svoje silné aj slabšie stránky. 
Určite je to aj u nás, v SMB. Snažíme sa nájsť každú jednu 
cestičku, aby sme slabé stránky vedeli vychytať. Zaviedli 
sme jednoduchý nástroj na zistenie názorov našich zákaz-
níkov. Online formulár o  zisťovaní spokojnosti zákaz-
níkov. Už nielen tu, priamo v  showroome, sledovať a  ko-
munikovať, pýtať sa zákazníkov, ako sú spokojní s  nami 
a  našimi službami, ale aj online dotazníková možnosť. 
Povedala by som, že spoločnosť musí držať spolu ako 
jeden celok. Pokiaľ je to tak, tak sa dá vyriešiť všetko. 
A môj príspevok k dobrému fungovaniu firmy? Recepčná 
dolu vidí a vedenie na všetkých úrovniach riadenia zaria-
di. Ak spolupráca funguje tak, ako má, potom sa riadiace 
a komunikačné nitky krásne pospájajú, prepletú a fungu-
jú. Ak by som sa starala len o svoju časť práce, tak časť ne-
dostatkov „neuvidíme“ a náprava nenastane.  Komuniká-
cia medzi oddeleniami a súlad vo vnímaní, že sme tu pre 
klienta, sme jeden celok a  držíme spolu, sú najdôležitej- 
šie pre rozvoj firmy a  posilňovanie zákazníkovej dôvery 
a postavení na trhu.

Zmenila doba „pandemická“ aj správanie sa kolegov 
k  sebe navzájom? Spozorovala si zmeny v  správaní sa, 
komunikácii, kultúre?
AP: Myslím si, že táto doba viac poznamenala manaž-
ment ako bežných pracovníkov. U  nás nejaká zmena ko-
munikácie nenastala, ak vychádzam z toho, že bolo menej 
zamestnancov v  práci, menej klientov, návštevníkov,... 
V  tej prvej línii sme komunikovali stále rovnako, naživo. 
Takže organizovanie nevyhnutných porád, koordiná-
cia činností, procesov, stanovovania a  kontrola plnenia 
úloh, ktoré prebiehali hlavne prostredníctvom online 
platforiem, sa dotýkali hlavne manažmentu. V  kontakte 
so zákazníkom si logicky mnohí posťažovali na nepria-
zeň doby a  komplikácie, ktoré pandémia priniesla, ale 
v zásade nijaká zmena v komunikácii alebo správaní. Vždy 
sa nájdu stránky, ktoré môžu fungovať lepšie, ale to je 
zanedbateľné. Zo začiatku sme boli všetci viac vystrašení, 
dodržiavali sme odstup, snažili sa minimalizovať kontakty 
a rýchlo riešiť potrebné záležitosti v  interakcii, ale verím, 
že toto už máme čiastočne za sebou.
Osoba prvého kontaktu sa dostáva do rôznych situácií 
s návštevníkmi, zákazníkmi alebo kolegami.  Spomenieš 
si na extrémne situácie, v ktorých si sa ocitla?
AP: Pre mňa sú nepríjemné situácie, keď pocítim bezmoc-
nosť vyriešiť situáciu. Vtedy som nešťastná, ale také situá-
cie nastávajú skutočne zriedkavo. Sme vedení k prozákaz-
níckej orientácii, a  tak tímovo vyriešime väčšinu situácií 
k spokojnosti všetkých zainteresovaných.  Navždy vo mne 
zostane pozitívnou spomienkou príhoda, ktorá je veselá 
aj stresová zároveň. Viaže sa na obdobie, kedy som nas-
túpila na pozíciu recepčnej a  pracovala som tu asi 3 dni. 
V tento deň som ostala na recepcii sama a nepoznala som 
ani ľudí, ani kontakty. Bolo toho naraz veľmi veľa. Chcela 
som sa ukázať v pozitívnom svetle a pomoc zo strany nad- 
riadenej som odmietala. Všimla som si pána, ktorý sa popri 
recepcii prešmykol a namieril si to rovno ku kanceláriám. 
Oslovila som ho s otázkou, kam ide a on mi odpovedal, že 
do práce. Na čo som mu povedala, aby mi povedal svoje 
meno. Predstavil sa a po pohľade do zoznamu som sa ne-
zmohla na nič iné ako: „Prepáčte, pán riaditeľ.“ No, a pán 
riaditeľ sa ma opýtal: „A kto ste Vy?“ Predstavila som sa 
a  on mi povedal: „Vítam Vás Anička, som rád, že ste tu.“ 

Bola som taká vystresovaná z  celého dňa, že keď ma 
kolegyňa viezla domov večer z  práce, tak som si domov 
niesla aj prenosný telefón aj zoznam pracovníkov. Vďaka 
takémuto stresovému zážitku som sa za dva dni naučila 
všetky klapky a zoznam zamestnancov naspamäť. 
Čo je z  Tvojho pohľadu to najdôležitejšie, aby mohol 
človek byť dobrým reprezentantom značky, jej tvárou 
a imidž makerom? Máš nejaký recept?
AP: Tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Musí mať rád svoju 
prácu. Ak človek prestane mať rád svoju prácu, prestane 
ju vykonávať s  láskou. Vtedy musí hľadať cestu, ako to 
zmeniť. Inak sa práca stane frustráciou a  začne ju vyko-
návať s nezáujmom. A to ľudia veľmi rýchlo vycítia.
Nie je žiadnym tajomstvom, že práca s ľuďmi je považo-
vaná za najťažšiu a  najvyčerpávajúcejšiu. Aký relax 
preferuješ a ako najradšej tráviš svoj voľný čas?
AP: Ja veľmi rada relaxujem pri varení. Prídem domov 
z práce a vymyslím si, čo by som tak asi uvarila. Opýtam 
sa dcéry, na čo by mala chuť. Po práci sa usídlim v kuchyni, 
pustím si hudbu a  pripravím niekoľko chodové jedlo. 
Niekedy navarím a  jedlo zoberiem do práce a ponúknem 
kolegov, aby ochutnali. Mám rada všetky druhy jedál, 
ale medzi obľúbené patria sviečková, kotlíkový guláš a 
kapustnica. Druhá forma relaxu je rybárčenie s  mojím 
manželom. Ja sama nechytám, iba pomáham s podberá-
kom, odfotiť, pridržať, podať,... Ryby na udici ťahám iba 
v prípadoch, ak manžel odbehne a vyskytne sa záber. Vt-
edy ho zastúpim. No, a takto sa mi podarilo vytiahnuť 15- 
kilového kapra. On má rekord 24-kilového kapra. Mojím 
tretím hobby sú dobré filmové komédie zo života. Je mi 
jedno z akej produkcie, hlavne aby to bolo zo života a na 
zasmiatie. Páčili sa mi napríklad Ženy v behu, S tebou mně 
baví svět, ale aj iné. Ešte mám rada dokumentárne filmy, 
pri nich žáner nerozhoduje.
Čo by si odkázala kolegom a návštevníkom showroomu 
SMB na záver?
AP: To, čo im hovorím vždy. Musia mať radi svoju prá-
cu. Človek sa musí vo svojej práci nájsť a  je dôležité, 
aby zákazník vnímal, že to, čo robíte, robíte radi. Vtedy  
sa k vám rád vráti.

ELEKTROMOBILITA 

Po dvoch rokoch poznačených pandémiou môžeme pove-
dať pozitívnu správu, a to, že napriek veľkým problémom 
vývoj v  automobilovom priemysle pokračuje ďalej. Po 
obmedzovaní dopravy a  zatváraní fabrík sa automotive 
dokázal vzchopiť a ide dopredu. 

Automobilky, ktoré doteraz váhali, či naskočia na vlnu 
elektromobility, presvedčila regulácia EÚ, ktorá vstúpila 
do praxe obmedzením produkcie miestnych emisií CO2 na 
95 g/km. Aj vďaka tomu disponuje trh s  elektromobilmi 
rozsiahlou ponukou vozidiel, z ktorých je niekedy problém 
si vybrať. 

Ak by sme si mohli priblížiť situáciu na slovenskom trhu, tá 
výrazne kopíruje svetové trendy v elektromobilite. Rozvoj 
naberá na obrátkach a  postupne, ako pribúdajú nové 
modely automobilov, rozširuje sa aj ponuka nabíjania. 
Slovensko síce zatiaľ nemá žiadnu dlhodobú stratégiu 
a  plán rozvoja elektromobility, o  čom svedčí aj stagnu-
júca výstavba nabíjacích staníc v rámci miest a obytných 
zón, no dopyt po elektromobiloch a plug-in hybridoch sa 
neustále zvyšuje. Preto je na mieste tvrdiť, že téma elek-
tromobility by si v  súčasnosti zaslúžila zaručene oveľa 
väčšiu pozornosť, akú mala doteraz. 

V  roku 2020 bolo na Slovensku v  kategórii M1 registro-
vaných 76  305 kusov vozidiel, z  toho elektrifikovaných 
modelov  bolo 9 014, čo je necelých 12 %. Zato čistých 
elektromobilov - BEV (Battery Electric Vehicle) bolo iba 
918 kusov, čo je len 1,2 % V  elektromobiloch si najlepšie 
počínali značky disponujúce ponukou malých mestských 
vozidiel. Práve vďaka vplyvu cenovej dostupnosti a štát-
nym dotáciám si mnohé rodiny zaobstarali malé mestské 
elektrické vozidlo ako druhé auto do rodiny – s  rýchlym 
nabíjaním a dojazdom minimálne 200 km. 

Ako uvádza IHS Markit, nedá sa pochybovať o  tom, 
že v  tomto roku budeme svedkami rapídneho nárastu 

podielu modelov BEV a  PHEV (Plug-in Hybrid Electric 
Vehicle) na celkových predajoch vozidiel v  kategórii 
M1. Táto štatistika pravdepodobne vychádza z  veľkého 
množstva nových modelov, ktoré prišli na trh koncom 
minulého a začiatkom tohto roka. Takmer každý výrobca 
automobilov už v  dnešnej dobe rozšíril svoju ponuku aj 
o  elektromobily a  výnimkou nie sú ani novo uvádzané 
modely.  Trend malých mestských áut je síce silný, no 
postupne sa do popredia začína dostávať aj kategória 
veľkopriestorových a  úžitkových elektromobilov, ktoré 
doteraz na trhu výrazne absentovali. 

Podľa najnovšej správy o  výhľade elektromobilov od 
Bloomberg NEF by malo byť do roku 2030 60 % auto-
mobilov elektrických. Ako ľudstvo tak smerujeme 
k plánovanému znižovaniu emisií uhlíka, ktoré by sa v roku 
2050 mali rovnať nule.

Názory na elektromobilitu sa v  očiach širokej verejnosti 
rôznia. Pozitívne názory na odbúranie uhlíkovej stopy 
striedajú názory na škodlivý vplyv elektrických batérií 
a  ich likvidáciu. Faktom však zostáva, že pokrok je 
neúprosný a vyžaduje si značnú pozornosť všetkých zain- 
teresovaných. Je tu totiž niekoľko prekážok, ktoré by mohli 
napredovanie v tejto téme výrazne zabrzdiť – počnúc od 
náročného prispôsobovania infraštruktúry až po nedosta-
tok čipov a problémy s dodávateľským reťazcom. 

    Zdroj článku: Elektromobilita 2021

Aktuálnu ponuku nových vozi-
diel skladom si môžete pozrieť 
načítaním QR kódu.

summitmotorsba.sk



FORD EXPRES SERVIS  
EXPRESNÁ OPRAVA VÁŠHO VOZIDLA DO 60 MINÚT

Ponúkame vám vykonanie servisnej prehliadky iba za 60 
minút. Zatiaľ čo si vy vychutnávate kávu vo Ford kaviarni, 
o vaše vozidlo sa starajú dvaja vyškolení technici. 
A to všetko bez ďalších nákladov. 
Ford Expres Servis zahŕňa úkony: 
• Hygienické zabezpečenie vozidla 
• Výmena oleja
• Výmena filtrov
• Kontrola prevádzkových kvapalín
• Celková kontrola vozidla
• Test tlmičov
• Výmena podvozkových častí
• Kontrola kotúčových bŕzd a segmentov
• Kontrola tlmičov
• Kontrola ložísk
• Výmena kolies alebo prezutie pneumatík ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Ako sa nahlásiť na Ford Expres Servis?
Telefonicky, mailom, osobne alebo prostredníctvom for-
mulára na stránke summitmotorsba.sk.
Prečo si mám vybrať službu Ford Expres Servis?
Jedným z hlavných dôvodov je skrátenie čakacej doby na 
vozidlo, pretože o  vaše vozidlo sa starajú dvaja vyško-
lení technici súčasne. Počas čakania na svoje vozidlo  
si môžete dať kávu zadarmo vo Ford kaviarni, prečítať  
si dennú tlač a využiť bezplatné pripojenie na Wi-Fi.
Platím niečo extra za Ford Expres Servis?
Nie, za službu neplatíte žiadne poplatky navyše.

ZÍSKAJTE ZĽAVU 10%   
PRI OBJEDNANÍ SA NA FORD EXPRES SERVIS!
Ponuka platí od 1.5. do 31.8.2022.

Viac informácií na summitmotorsba.sk

KREATÍVNY NÁPAD 
A PREKVAPENIE PRE MAJITEĽOV NOVÝCH VOZIDIEL 
ZNAČKY FORD MUSTANG, MACH1 A RAPTOR 

Spoločnosť Summit Motors Bratislava prišla s  myšlien-
kou pripraviť pre svojich klientov poďakovanie a  akúsi 
zážitkovú formu pridanej hodnoty, ktorú si zákazní-
ci odvezú domov spolu s  autom. Podarilo sa nám dať 
dohromady majstrov „tlačiarov”, majstrov „papierárov” 
a kreatívcov, ktorým sme dali voľnú ruku a myseľ pre vy-

myslenie kreatívneho návrhu darčeka pre klientov pré-
miových vozidiel Ford Mustang, Mach1 a Raptor. Návrhári 
a  tvorcovia sa zhodli, že darček by mal byť zákazníkovi 
odovzdaný v kľúčový moment. A kľúčový doslova, keďže 
ide o chvíľu, kedy si zákazník preberá od predajcu kľúče od 
nového vozidla. 
„Chceli sme vymyslieť niečo, čo by nebolo iba ďalším 
marketingovým materiálom v  rukách zákazníka. Keďže 
sa odovzdáva hodnotná vec, akou prémiové vozidlo 
zaručene je, potrebujeme klienta potešiť a  poďakovať 
mu za dôveru, ktorú nám preukázal niečím nevšedným, 
zapamätateľným,“ približuje ideový zámer Peter Lauko  
z Konica Minolta.
Výsledkom je exkluzívna škatuľka, ktorá v  sebe ukrýva 
všetky požiadavky SMB. Korporátne farebné prevedenie, 
moment prekvapenia a punc výnimočnosti. Prepracované 
detaily jej dizajnu prekvapili.  Vďaka zušľachteniu získa-
la škatuľka množstvo výstižných prvkov – či už na pred-
nej strane vo forme strieborného loga zapadajúceho do 
vyseknutého rukáva v  tvare modelu auta alebo 3D stôp 
pneumatík na zadnej strane obalu.
Výrobu prvého dizajnového kusa, ktorý bol vysielaný on-
line do komunity dizajnérov a tlačiarov, osobne sledoval aj 
Miroslav Tikl, generálny riaditeľ spoločnosti Summit Mo-
tors Bratislava a neskrýval nadšenie z realizácie myšlien-

ky, ktorú pri zrode projektu vyslovil.  
„V automotive pracujem viac ako 20 rokov a musím pove-
dať, že s  takýmto niečím som sa ešte nestretol a  naši 
zákazníci zrejme tiež nie. Mne osobne to dáva pocit, že 
tento darček je vyrobený vyslovene iba pre mňa. A to nie-
len preto, že je vo vnútri škatuľky napísané moje meno, ale 
preto, že  tu je poradové číslo odovzdaného vozidla v danej 
sérii, kľúče a  peňaženka, čo sú  veľmi osobné predmety 
a výbava  každého z nás. Vážim si prácu všetkých zúčas-
tnených, pretože to síce vyzerá veľmi jednoducho, ale ako 
som mal možnosť vidieť na vlastné oči, je za tým veľa sna-
hy a know-how. Ani som netušil, že nás k tomuto produktu 
bude sprevádzať spojenie troch japonských spoločností – 
Summitomo Corporation, Konica Minolta a Kokusai Pulp 
& Paper Co., Ltd, ktorú zastupuje spoločnosť Antalis,“ 
zhodnotil Miroslav Tikl. 
Veríme, že dizajnový obal si našiel svoje uplatnenie a teší 
zákazníkov spoločnosti Summit Motors Bratislava.

Ak vás zaujíma, ako sa Kreatívny obal 
vyrábal, môžete si celé video pozrieť na  
webe www.printprogress.sk alebo You-
tube, resp. zosnímaním QR kódu.

summitmotorsba.sk summitmotorsba.sk



DOBROVOĽNÁ  
FINANČNÁ ZBIERKA 
ZAMESTNANCOV SUMMIT MOTORS BRATISLAVA PRE 
NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB

Máte čas zastaviť? Len tak. Zastaviť sa. Venovať sebe 
pár minút na oddych, prípadne na aktivity, ktoré vás tešia 
a robia vám radosť? Ako často sa vám podarí spomenúť si, 
prípadne nájsť si čas na stretnutie s blízkymi?
V  dnešnej uponáhľanej dobe je na takéto aktivity veru 
málo času.
Nám, zamestnancom Summit Motors Bratislava, sa kon-
com roka 2021 podarilo na krátky moment spomaliť. Ne-
smierne nás teší, že sme mohli podporiť a  urobiť radosť 
tým, ktorí to potrebujú.
Veríme, že darčeky, ktoré sme odovzdali, spravili radosť 
nie len detičkám hospitalizovaným v  NÚDCH, ale aj ich 
rodičom a spríjemnia im chvíle, ktoré trávia na klinike.
Nech sa páči, pozrite si krátke video z  dobrovoľnej fi-
nančnej zbierky našich zamestnancov. 

FORD MUSTANG MACH-E  
ZÍSKAL MAXIMÁLNY POČET HVIEZDIČIEK  
ZA BEZPEČNOSŤ AJ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ford Mustang Mach-E získal od nezávislých or-
ganizácií Euro NCAP a Green NCAP dvojnásob-
né uznanie vo forme maximálneho hodnotenia 
za bezpečnosť a ekologické vlastnosti.
Elektrické SUV si doteraz vyslúžilo viac ako 
20 ocenení a  uznaní za rôzne aspekty od in-
teriérového dizajnu až po konektivitu.
Päťhviezdičkové hodnotenie bezpečnosti od or-
ganizácie Euro NCAP sa teraz rozširuje na šesť 
modelov elektrifikovaných osobných vozidiel 
značky Ford.

Ford Mustang Mach-E  doplnil svoju rastúcu zbierku 
ocenení a  uznaní o  dve 5-hviezdičkové hodnotenia od 
organizácií Euro NCAP a  Green NCAP. Nové elektrické 
SUV značky Ford dosiahlo maximálne hodnotenie 5 
hviezdičiek od nezávislej organizácie pre bezpečnosť 
vozidiel aj od nezávislej iniciatívy presadzujúcej vývoj 
ekologických a  energeticky účinných vozidiel, ktoré 
nepoškodzujú životné prostredie.
V  prísnych nárazových testoch dosiahol Mustang 
Mach-E  skóre 92 % za ochranu dospelých cestujúcich 
a 86 % za ochranu detí. K najvyššiemu hodnoteniu bez-
pečnosti prispeli tiež pokročilé asistenčné technológie 
pre vodiča, ktoré sú štandardnou súčasťou výbavy, ako 
napríklad inteligentný adaptívny tempomat s  fun-
kciou zastavenia a  rozbehnutia a  udržiavaním vozidla 
v  strede jazdného pruhu, protikolízny bezpečnostný 
systém s funkciou automatického núdzového brzdenia 
či systém udržiavania vozidla v  jazdnom pruhu s  asis-
tentom monitorovania mŕtveho uhla. SUV si pripísalo 
plný počet bodov aj za podporné technológie pre jazdu 
v jazdnom pruhu.
Vďaka batériovému elektrickému pohonu s  nulovými 

emisiami výfukových plynov, ktorý ponúka podľa meto-
diky WLTP dojazd 610 km na elektrinu, zaznamenal 
Mustang Mach-E  plný počet bodov aj v  testoch čis-
toty ovzdušia a skleníkových plynov organizácie Green 
NCAP. V  rámci skóre 94 % za energetickú účinnosť 
získalo vozidlo plný počet bodov za prevádzku počas 
laboratórnych testov v  chladných a  teplých podmien-
kach.
„Mustang Mach-E  bol od základu vyvinutý ako plne 
elektrické vozidlo, vďaka čomu sme mohli bezpeč- 
nostné a ekologické vlastnosti zapracovať do každého 
jedného aspektu nového dizajnu. Zákazníci tak majú is-
totu, že jazdia na vozidle, ktoré sa o nich postará rovna-
ko dobre, ako sa stará o  životné prostredie,“ uviedol 
Stuart Southgate, riaditeľ bezpečnostných technológií 
v spoločnosti Ford of Europe.

Najnovšie uznanie od organizácií Euro NCAP a  Green 
NCAP rozširuje zbierku vyše 20 ocenení modelu Mus-
tang Mach-E  z  celého sveta, počnúc cenou iF DESIGN 
AWARD za integráciu prémiových reproduktorov au-
diosystému B&O 3 až po cenu pre výrobcu pripojeného 
vozidla udeľovanú v rámci ocenení Automobile Awards 
spoločnosti MOTUL, ktorú automobilka Ford získala za 
svoju technológiu SYNC novej generácie.
Mustang Mach-E  sa radí medzi šesť modelov značky 
Ford s ponukou elektrifikovaného pohonu, ktoré doteraz 
získali od organizácie Euro NCAP maximálne hodnotenie 
5 hviezdičiek za bezpečnosť. Patria sem i  modely Ford 
Puma, Kuga, vrátane variantov Kuga Plug-In Hybrid, 
a Kuga Hybrid, Explorer Plug-In Hybrid, Focus a Fiesta.
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CHCEŠ SA STAŤ ČLENOM NÁŠHO TÍMU?
Naskenuj QR kód a pozri si aktuálnu ponuku voľných pracovných pozícií  
v Summit Motors Bratislava.

Výkup a predaj jazdených vozidiel  
akejkoľvek značky

Rýchly a transparentný proces výkupu vozidla

Administratívne procesy zabezpečíme za vás

Bratislava | Tuhovská 9, 831 07  
ford.ba@summit.sk 
+421 2 335 262 55
Žilina | Rosinská cesta 8197/3A, 010 08 
tichy@summit.sk 
+421 903 287 694

Nájdete nás na :

Video k článku si môžete pozrieť
naskenovaním QR kódu.

summitmotorsba.sk


