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AUTO CARDION vedete od listopa-
du 2016. Co se za ten rok událo?
V  roce 2016 jsme se zaměřili na 
dokončení budovy, doplnění stro
jů, dovybavení servisu a  prodejny 
a stabilizaci prodejního týmu. Letos 
jsme zaváděli Volvo Personal Servi
ce (VPS), což je úplná novinka v pří
stupu servisu vůči klientům. Vždy je 
obtížné přijít s něčím novým a zabe
re trochu času, než si věci sednou. 
Naši mechanici se museli naučit 
komunikovat nejen v  rámci svého 
týmu, ale i  s  klienty. Nyní funguje 
VPS perfektně a zákazníci to kvitu
jí. Dbáme na to, aby vše klapalo na 
jedničku i nadále. 

Znamená to tedy, že se k vám zá-
kazníci vracejí?
Přesně tak – stoupají nám počty 
prodaných nových i  ojetých vozů 
i zakázek v servisu. To, že se k nám 
lidé vracejí, považuji za důležitý 
ukazatel jejich spokojenosti. Navíc 
k nám jezdí také stále více nových 
zákazníků. A co mě těší nejvíce, je 

skutečnost, že se mnozí klienti za
staví třeba jen tak – na kafe nebo na 
kus řeči, pochlubit se, co je u  nich 
nového, a  říct, jak jsou spokojeni 
s autem. Někteří si u nás dokonce 
domlouvají i obchodní schůzky. 

Vážně? To slyším poprvé, že by 
showroom mohl sloužit i jako místo 
pro obchodní jednání…
Asi to není úplně běžné, ale pro ně
koho opravdu fungujeme i jako ka
várna. Jsem z toho nadšený. Důvod 
je jednoduchý – klienti se tady cítí 
dobře, protože díky zcela novému 
standardu Volva náš showroom 
připomíná obývací pokoj ve skandi
návském duchu. Navíc samozřejmě 
dostanou dobrou kávu a občerstve
ní a k tomu všemu tu panuje příjem
ná, vstřícná atmosféra. Lidé, kteří 
nás neznají a přijdou k nám právě 
díky domluvené schůzce, zjistí, že 
to u nás skvěle funguje. Vědí o nás, 
a  pak si sem možná přijdou i  pro 
auto. Proto je pro nás naprostý zá
klad zajistit, aby o klienty bylo vždy 
maximálně postaráno. Bez ohledu 
na to, jestli přijdou jen na kafe nebo 
si jdou koupit nové auto. 

Takže v  Brně už AUTO CARDION 
jednoznačně zapustil kořeny, že? 
Cítím to tak. Koneckonců se tu podí
líme i na řadě akcí. Mezi ty tradiční 
patří spolupráce s  Jazz Fest Brno 

AUTO CARDION vyrostl v Brně teprve na sklonku roku 2015. 
Od počátku byl jediným brněnským dealerstvím specializo-
vaným pouze na Volvo. Vznikl podle zcela nových standar-
dů švédské automobilky a zdejší zákazníky si získal nejen 
pohledným interiérem, ale i svými službami. Za pohodovým 
týmem veselých a usměvavých lidí na Heršpické jezdí lidé 
z Jihomoravského kraje i z Vysočiny. „Lidem se u nás hodně 
líbí, stálí zákazníci se vracejí a přibývají noví,“ říká spokojeně 
výkonný ředitel Luboš Bartůněk.

Chceme rozšiřovat 
výstavní 
i parkovací plochy 
a dále navyšovat 
zásoby skladových 
vozů.

pokračuje na straně 2
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a Morava Golf Tour, nové partner
ství jsme uzavřeli s  HC Kometou 
Brno. S  Jazz Festem i Kometou již 
na jaro plánujeme menší kulturní 
a společenské akce přímo v našem 
showroomu. Ale nejsme tu jen pro 
lidi z  Brna  –  jezdí k  nám zákazní
ci z  celého Jihomoravského kraje, 
a dokonce i z Vysočiny. Vidím také, 
že k  nám přicházejí nejen pravo
věrní volvisté, ale i  klienti jiných 
prémiových značek. Ty nejdříve 
oslovil vzhled našich vozů, u  nás 
pak objevují jejich další trumfy. A to 

nejenom v oblasti prodeje vozů, ale 
také v servisních službách.

Mezi vaše trumfy ale patří i video-
servis. Jaké na něj máte ohlasy? 
Zkušenosti klientů jsou jen dobré – 
uspoří drahocenný čas, protože 
mohou opravu svého vozu vlastně 
řídit na dálku. K  tomu, jestli nově 
objevenou závadu nechají opravit, 
mají dostatek detailních informací, 
vše je transparentní a bez zbyteč
ného tlaku na rychlé a nepříjemné 
rozhodnutí. 

Jaké novinky pro klienty v nejbližší 
době chystáte? 
Vzhledem k růstu zájmu o naše služ
by budeme rozšiřovat výstavní i par
kovací plochy. To je náš hlavní cíl pro 
příští měsíce. Brno je specifické také 
v tom, že zdejší zákazníci očekávají 
velký sklad nových i  ojetých vozů, 
protože chtějí zkrátka hned jezdit. To 
se týká hlavně modelů XC60 a XC90, 
což jsou vůbec největší hity v  naší 
nabídce. Chceme tedy navyšovat 
i naše zásoby skladových vozů, aby 
měli zákazníci z čeho vybírat. 

Oba zmíněné modely jsou zároveň 
stálice v nabídce. Ale je nějaký nový 
model, na který se teď těšíte nejvíce?
Osobně se moc těším na XC40, 
což je naše nejmenší SUV a k mání 
bude v prosinci. Myslím, že to bude 
skvělá volba především pro ty, kdo 
se chtějí na silnici odlišovat. XC40 si 
budou moci specifikovat podle své
ho, a sestaví si tak auto, za kterým se 
ohlédne každý. Určitě si ho přijďte 
prohlédnout.

Pořiďte si některý z nových modelů Volvo na operativní leasing volvista, který exkluzivně nabízíme pouze našim 
klientům. Ve výhodné měsíční splátce je zahrnuta třeba i údržba, servisní náklady a mnoho dalšího. Můžete tak jen  
 jezdit a všechny problémy s provozem vozu hodit za hlavu. Kompletní nabídku vozů najdete na www.volvista.cz. 

V   N O V É M  V O LV U  S   Č I S T O U  H L A V O U

Ceníková cena 863 600 Kč (vč. DPH)
Operativní leasing volvista
Měsíční splátka včetně sjednaných služeb
7 922 Kč (bez DPH)*
9 268 Kč (bez DPH)**

V40 D3 Drive-E 2.0 AUT MOMENTUM

Ceníková cena 1 678 200 (vč. DPH)
Operativní leasing volvista
Měsíční splátka včetně sjednaných služeb
18 837 Kč (bez DPH)*
21 074 Kč (bez DPH)**

XC90 II D5 AWD Drive-E 2.0 MOMENTUM

Ceníková cena 1 696 500 Kč (vč. DPH)
Operativní leasing volvista
Měsíční splátka včetně sjednaných služeb
19 932 Kč (bez DPH)*
21 779 Kč (bez DPH)**

V90 D4 Drive-E 2.0 AUT MOMENTUM

Ceníková cena 1 696 200 Kč (vč. DPH)
Operativní leasing volvista
Měsíční splátka včetně sjednaných služeb
18 748 Kč (bez DPH)*
20 483 Kč (bez DPH)**

XC60 II T5 AWD Drive-E 2.0 INSCRIPTION

* Ve splátce je zahrnuto:
• havarijní pojištění, 10% spoluúčast, min. 10 000 Kč
• povinné ručení
• pojištění skel
• silniční daň
• poplatek za rádio

Doba nájmu: 36 měsíců, roční nájezd 20 000 km

** Ve splátce je zahrnuto:
• havarijní pojištění, 10% spoluúčast, min. 10 000 Kč
• povinné ručení
• pojištění skel
• silniční daň
• poplatek za rádio
• servisní náklady
• pneuservis
• asistenční služba

Doba nájmu: 36 měsíců, roční nájezd 20 000 km
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Volvo XC60: 
Švédský hit je 
ještě krásnější

Jestli je nějaká vlastnost synony
mem pro vozy značky Volvo, pak je 
to bezpečnost. Je nedílnou součás
tí DNA vozů švédské automobilky 
a platí to i v případě nové generace 
modelu XC60, který se okamžitě 
zařadil mezi nejbezpečnější vozy 
svého segmentu. To je dílo celé řady 
bezpečnostních systémů, techno
logií a asistentů. Například známý 
systém City Safety je v nové gene
raci Volva XC60 rozšířen o  funkci 
asistentu řízení, který využívá také 
nový systém ochrany před srážkou 
s vozidlem jedoucím v protisměru 
ve vedlejším pruhu a  systém mo
nitorující mrtvý úhel. Za příplatek 
mimo jiné můžete mít například 
asistent pro jízdu v kolonách nebo 
druhou generaci systému polo
autonomního řízení Pilot Assist fun
gujícího až do rychlosti 130 km/h, 
přičemž se stará o řízení, akceleraci 
i brzdění.

Volvo XC60 je rovněž velice 
útulným a  hýčkajícím vozem. De

sign navazuje na vzhled větší XC90, 
ale díky menším rozměrům získává 
navíc jistou atletičnost. Základní 
pojetí interiéru je inspirováno XC90 
s  dominantním, na výšku orien
tovaným dotykovým displejem, 
jehož prostřednictvím ovládáte 
a  nastavujete celou řadu funkcí. 
Nechybí ani prvotřídní materiály 
a bezvadné zpracování s citem pro 
sebemenší detail.

Zákazníci mají na výběr z celé 
řady výkonných čtyřválců. Záže
hové motory zastupuje T5 (nabí
zející 254 koní) a  kompresorem 
i  turbodmychadlem přeplňovaný 
čtyřválec T6 s parametry 320 koní 
a  400 Nm. Úsporné vznětové 
agregáty reprezentuje dvoulitrový 
čtyřválec D4 s  výkonem 190 koní 
nebo výkonnější D5 (235 koní) se 
systémem PowerPulse. Špičko
vou motorizací Volva XC60 je pak 
 plugin hybridní pohonná jednot
ka s názvem T8 Twin Engine, která 
kombinuje přeplňovaný zážehový 

čtyřválec s elektromotorem a může 
se pochlubit celkovým výkonem 
407 koní.

Nové Volvo XC60 se vyrábí v zá
vodě Torslanda ve Švédsku.

Nová generace Volva XC60 má před sebou nelehký úkol – navázat na vynikající prodejní 
úspěchy svého předchůdce, který byl nejprodávanějším prémiovým SUV na evropském trhu. 
Prodalo se ho téměř dva miliony kusů a ve výrobě vydržel dlouhých devět let!

T E S T O V A C Í 
J Í Z D Y

Svezení v novém modelu XC60 si objednejte 
na telefonním čísle +420 730 166 111 nebo na 
emailu recepce@autocardion.cz.

Vážení volvisté,

jsou to právě dva roky, kdy 
jsme v Brně otevřeli nový 
showroom Volvo. Jsme 
hrdí na to, že se nám za 
tak krátkou dobu podařilo 
AUTO CARDION etablovat 
u všech fanoušků švédské 
značky. Neusínáme ale na 
vavřínech a snažíme se být vi
dět i nadále. Jako hrdí brněn
ští patrioti se zapojujeme do 
místního dění – spolupracu
jeme s mistrovskou Kometou, 
jsme partnerem tradičního 
JazzFestu a podílíme se také 
na dalších akcích. I díky tomu 
snad každý Brňan ví, že na 
Heršpické je špičkové Volvo. 

Pravověrní i novopečení 
volvisté to vědí už dávno. 
A navíc oceňují naše skvělé 
služby. Jejich názor je pro nás 
klíčový. Už proto, že jsme to 
byli právě my, kdo v České 
republice jako první zaváděl 
nový standard showroomů 
Volvo. Jako první jsme přišli 
i s konceptem Volvo Personal 
Service. Máme také vlastní 
nápady, často revoluční. Co 
říkáte třeba na videoservis, 
díky němuž se o svém autě 
a naší práci na něm dozvíte 
naprosto vše? Jsem z něj 
nadšený a mnoho klientů 
rovněž. Věřím, že to je trend 
budoucnosti. A opět jsme 
stáli na jeho počátku. 

Naše péče o zákazníky je 
zkrátka hodně vidět. Nechte 
se u nás hýčkat i vy –  přijďte 
si osahat nové modely, 
vyzkoušet starší vozy a užít si 
prémiové služby. Těším se na 
vás i na společný třetí rok. 

Ivo Nekuda
spolumajitel společnosti 
AUTO CARDION
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VPS přineslo větší důvěru 
i rychlé opravy

Když přišlo Volvo s  inovativním 
konceptem Volvo Personal Service 
(VPS), jenž změnil zažité fungo
vání servisu, bylo AUTO CARDION 
jedním z  prvních dealerství v  celé 
 Evropě, kde ho zavedli. „Dřív neby
la šance mluvit přímo s mechaniky, 
kteří na vozu pracovali. Teď mají 
 klienti jen svého osobního mecha
nika. A jsou z toho nadšení,“ říká Pa
trik Němec, šéf servisu v brněnském 
AUTO  CARDIONU. 

Právě zjednodušení komunika
ce vidí jako nejdůležitější prvek VPS. 
„Ať už je s autem cokoliv, zákazník 
může zavolat přímo osobnímu me
chanikovi, popíše mu problém, ob
jedná si u něj termín a pak mu předá 
vůz na opravu. Mechanik zákazníka 
na oplátku informuje o tom, co bude 
nutné opravit, kdy budou náhradní 
díly, jak dlouho to bude trvat a kolik 
to bude stát,“ popisuje Němec. 

Vůz nejde z ruky do ruky a zá
kazník má jistotu, že jeho mechanik 
auto zná opravdu do posledního 
šroubku. Dokáže tak i  odhadnout, 
co ho čeká při další prohlídce, v ná
sledujících 30 000 km apod. 

Zákazníci brněnského dealer
ství si pochvalují i další změnu – na 
voze pracují mechanici v páru, což 
urychlilo běžné opravy natolik, že je 
nyní v Brně stíhají dělat dokonce na 
počkání. „Šetříme klientům čas, pro
tože běžný servis i  s  umytím vozu 
jsme proti původním lhůtám zkrátili 
na polovinu,“ uvádí Němec.

A dodává, že dění v servisu lidé 
s oblibou sledují prosklenou stěnou 
přímo z  showroomu. „To je velký 
hit. Lidé si často mysleli, že servi
sy podvádějí a účtují si něco navíc. 
U  nás vidí, že se nic nekalého ne
děje a mechanici pracují efektivně,“ 
zakončuje. 

Patrik Němec
Vedoucí servisu 
AUTO CARDION
nemec@autocardion.cz
+420 730 598 123

C H C E T E 
V Ě D Ě T  V Í C ?
Z E P T E J T E  S E

A B Y  V Š E  K L A P A L O ,
J E  P O T Ř E B N Á 
D O C H V I L N O S T 

Systém VPS je postavený na tom, že na sebe jednotlivé zakázky 
navazují. Proto Patrik Němec doporučuje zákazníkům, aby 
vždy dodrželi čas příjezdu, který si domluvili. „Neodkládejte 
cestu k nám na poslední chvíli. I u nás si můžete vyřídit pracovní 
záležitosti díky WiFi připojení. Navíc dostanete dobrou kávu 
a lehké občerstvení,“ usmívá se.
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Abychom pro vás přichystali co nejlepší služby, spustili jsme po ročním ladění unikátní videoservis. Díky němu máte 
dokonalý přehled o všem, co se na vašem voze děje. Dáváme vám dostatek informací o objevených závadách 
a natáčíme je na video. Vy se pak můžete v klidu rozhodnout, zda opravu schválíte. 

D Í K Y  V I D E O S E R V I S U  M Ů Ž E T E  Ř Í D I T  O P R AV U  V O Z U

Opravený vůz

Díky novým technologiím máte možnost být 
u kompletní opravy svého vozu. Jakmile je 
hotová, můžete si pro své Volvo přijít. 

Potvrzení oprav 

Navržené opravy můžete potvrdit interaktiv
ně přímo v mobilu. Jakmile je odsouhlasíte, 
mechanici se do nich okamžitě pustí. 

Zpráva pro vás

Technik vám pošle natočené video ilustrující 
kompletní stav vozu spolu s návrhem oprav 
a kalkulací. Díky tomu víte, co je třeba opravit 
a kolik vás to bude stát. 

Vše na jeden záběr

Mechanik doplní video i svým komentářem, 
na závěr přidá celkový pohled na auto – vše je 
natočeno na jediný záběr, nic se nestříhá. 

Rozhodnutí

Máte dostatek času a informací, abyste se 
dobře rozhodli – součástí návrhu je rovněž 
doplňková informace o tom, zda je oprava 
opravdu nutná či „jen“ doporučená. 

Objevení závady

Pokud mechanik objeví při kontrole nebo 
opravě vozu novou závadu, důkladně ji popíše 
a natočí svým mobilním telefonem jako video. 

Předání vozu

Přijedete s autem do servisu na prohlídku či 
opravu, kterou jste si předem dohodli se svým 
mechanikem. Předáte mu klíčky od vozu 
a odjíždíte. 

Natočení videa

Technik se na videu představí a detailně 
natočí opotřebení nebo závadu na voze. Při
pojí komentář, případně zdokumentuje stav 
na měřidlech. 

Jak to 
funguje?
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Voní mi to u vás pocitem, 
že jsem vítána

Stejnojmennou značku založila 
sympatická Lucie Levenson, kte
rou v království vůní můžete potkat 
kaž dý den. Podobně minimalisticky 
a  designově vystřižený obchůdek 
by vás nepřekvapil v ulicích pařížské 
historické čtvrti Montmartre, v Brně 
je však příjemným zpestřením. Není 
divu, o jeho podobu se postaral 
ateliér RAW, držitel Národní ceny 
za rekonstrukci vily Tugendhat, 
a fotografie, které vévodí interié ru, 
nafotila dvojnásobná držitelka ceny 
Fotograf roku Bára Prášilová. 

Kde a kdy se u vás objevila vášeň 
pro vůně?
Od mala jsem intenzivně vnímala 
vůně. Velký zlom byl, když jsem 
na střední škole dostala od sestry 
Dolce Vitu… Rozhodující byl pobyt 
ve Florencii, kde jsem půl roku stu
dovala. Tam jsem nacházela ori
ginální vůně a značky, které u nás 
nikdo neznal. Po škole jsme navíc 
s manželem hodně cestovali a  to 
už jsem cíleně hledala další vůně 
a značky. Výsledkem je parfumerie 
VAVAVOOM, kde nabízíme zákaz
níkům ve světě kvalitní, prověřené, 
ale u nás stále nedostupné značky. 
Produkce těchto značek je kvů
li vysoce kvalitním ingrediencím 
omezená.

V čem je vaše parfumerie „jiná“, 
jaké značky zastupujete?
Zastupujeme značky, které se ve 
výrobě vrací k tradičním postupům, 
například značka Jul et Mad Paris 
opravdu obnovuje pravou tradič
ní řemeslnou výrobu parfémů ve 
Francii nebo italská značka Nobile 
1942. Co je důležité, každý z těch
to parfémů má svého parfuméra, 
člověka, často vzděláním chemika, 
který věnoval měsíce vývoji parfé
mu a skladbě ingrediencí.
A v čem jsme jiní? Nabízíme zákaz
níkům opravdu jiné parfémy, jiné 
vůně, originální. Troufám si říct, že 
se vám nestane, že s našimi parfé
my budete vonět jako kdokoliv jiný 
na akci či večírku, kam zavítáte.

Za každou ze značek se skrývá 
velmi originální inspirace i exotic-
ké ingredience. Které zaujaly vás 
osobně?
Mě osobně zajímají spíše zemitější 
ingredience. Jedna z nejzajímavěj
ších ingrediencí, která je obestřena 
tajemstvím, je pravá ambra. Vzniká 
tak, že vorvaň pozře krakatici, jejíž 
ostrý zobák se v  trávicím traktu 
vorvaně obalí zvláštní hmotou. 
Když je pak krakatice z těla vylou
čena, plave na hladině, zpočátku 

páchne, ale tím, jak vlivem moř
ské vody, slunce a vzduchu stárne, 
mění se i její vůně na příjemné, 
zemité aroma. Ambra dodá ostat
ním složkám intenzivnější vůni. 
Nejdražší složka v parfumářství je 

florentský kosatec. Z  jedné tuny 
kořenu kosatce se vyrobí dvě kila 
oleje, přičemž kilo tohoto oleje stojí 
dva miliony korun. Proto, chceteli 
koupit opravdu kvalitní parfém na
příklad za 500 Kč, je to nemožné.

Jasmín, pryskyřice, kadidlo… zají
mavých surovin je spousta, o tom 
bych mohla vyprávět celý den.

Jak se ne/voní Češi?
Zlepšuje se to, ale… v  Česku na 
lidi stále zabírají notoricky známé 
značky, loga. A  díky kvalitnímu 
marketingu lidi mají v  tyto znač
ky důvěru a  už nevnímají ostatní 
produkty. Naším cílem je i jakási 
osvěta, abychom zkrátka lidem 
nabídli značky, které skutečně ob
sahují složky a ingredience, jimiž se 
pyšní na svých obalech. A nemůžu 
nezmínit nedostatečné používání 
deodorantu, protože často jezdím 
do práce veřejnou dopravou. To je 
takový náš nešvar.

Máte vy značku parfému, na kte-
rou nedáte dopustit, nebo naopak 
ráda experimentujete a vůně ráda 
střídáte?
Vůní mám víc. Experimentuju, stří
dám a zkouším i tehdy, když objed
návám nové vůně do  VAVAVOOM. 
Stane se, že některým vůním mu
sím dát čas. Některé mi začnou 
vonět až po několika dnech či týd
nech, a  nakonec se jich nemůžu 
nabažit.

Jste zákaznicí − a  my jsme za to 
rádi − našeho showroomu i servisu 
na Heršpické. Jak vám voní AUTO 
CARDION?
Váš showroom mi voní příjemně, 
voní mi čistotou, voní mi pocitem, 
že je tam člověk vítán. A  překva
pivě mi voní i odpočinkem, tako
vou pohodou. My jsme i změnili 
dealera, čekali jsme, až se otevře 
AUTO CARDION, protože se tam cí
tíme velmi příjemně, rozhodně ne 
jako v klasickém autosalonu nebo 
autoservisu. Protože si u vás člověk 
odpočine. A taky voní kávou, pro
tože… a sušenkou. Zajímavé, že? Já 
jsem vždycky odmítala jezdit do 
servisu, a teď si to užívám. Jezdím 
si k vám odpočinout.

Zanedlouho to bude přesně rok, kdy brněnské ulice provoněl obchůdek s názvem VAVAVOOM sídlící v ulici Starobrněnská, 
jen pár kroků od Zelného trhu. Tak trochu jiná parfumerie.

N Á Š  K L I E N T

J A K  V Z N I K L 
N Á Z E V
V A V A V O O M

VAVAVOOM vyjadřuje 
překvapení, něco příjemné
ho, něco sexy, vzrušujícího. 
Proto VAVAVOOM.
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V průběhu roku prezentujeme vozy Volvo na mnoha různých akcích. Naše modely v posledních několika měsících ozvláštnily 
třeba koncerty Jazz Fest Brno s patnáctiletou historií, stejně jako 55. ples čtyřhvězdičkového hotelu International Brno. 
Detailně si je mohli prohlédnout rovněž návštěvníci veletrhu Amper, Galerie Vaňkovka nebo golfisté na nespočtu turnajů. 
Nově jsou k vidění nejen na kostce, ale i přímo na ledové ploše při zápasech Komety Brno, úřadujících šampionů hokejové 
extraligy. Letos jsme se snažili také pomáhat – peníze jsme věnovali neziskové organizaci SOS dětské vesničky.

Jsme tam, kde jste vy

J S M E  V I D Ě T

i n t e r n a t i o n a l  j a z z  f e s t i v a l

Pantone
288c

Pantone
Black 6c
Pantone
Black 6c
Pantone
Black 6c

Pantone
660c

Pantone
Black 6c

1

1  Když naše tramvaje vyjely do brněnských ulic, vyvolaly spoustu skvě
lých reakcí. Nezapomeňte, že AUTO CARDION – Volvo na Heršpické vás 
chytí za srdce.
2  V  rámci partnerství s  festivalem JazzFestBrno přepravujeme hlavní 
koncertní hvězdy a vystavujeme naše vozy před budovou Sono Centra.
3  Na závěrečném galavečeru u příležitosti vyvrcholení sezony série tur
najů Morava Golf Tour předal jednatel AUTO CARDION Luboš Bartůněk 
a spolumajitel Karel Stolejda sponzorský příspěvek organizaci SOS dětská 
vesnička Brno.
4  Naše vozy Volvo můžete potkat na nespočtu golfových turnajů, tento
krát na hřišti Golfového resortu Kaskáda Brno.
5  S radostí jsme vystavovali vozy i poskytovali limousine service hostům 
plesu hotelu International Brno.

3
4

5

2
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T Ý M  A U T O  C A R D I O N
Heršpická 788/9, Brno
+420 730 166 111, recepce@autocardion.cz
www.autocardion.cz

Patrik Němec 
Vedoucí servisu
Volvo zná do posledního 
šroubku a servis má pod 
palcem. 
nemec@autocardion.cz
+420 730 598 123

Andrea a Tereza
Recepční
Vždy připraveny pomoci. 
Pečlivé, pracovité a schopné 
vyřešit jakoukoliv situaci.
recepce@autocardion.cz
+420 730 166 111

Drahoš Křivý 
Konzultant prodeje
Žije svou prací a dýchá 
pro Volvo. Jeho přístup 
vás nadchne.
krivy@autocardion.cz
+420 735 193 379

Alice Nováková 
Konzultant prodeje
Nová tvář prodejního týmu, 
která dokáže vždy dobře 
poradit při výběru vozu.
novakova@autocardion.cz
+420 730 589 177

Luboš Bartůněk 
Výkonný ředitel
Dělá první poslední, aby se 
všichni volvisté cítili  
v AUTO CARDION skvěle.
bartunek@autocardion.cz
+420 603 566 160


