
Merila Centra za poslovne uporabnike so pisana na kožo 
zahtevam korporativnih vizij zniževanja stroškov na račun 
logistike in premikanja resursov. 

Vozila Ford stremijo k visokim izkoristkom tudi na poti, saj 
je poraba goriva izbranih vozil optimalna glede na način 
vožnje, ki jih izvajajo podjetja.

Center za posloVne uporabnike  
skrbi za Vaš Vozni park.

nizki stroški

okolju prijazni

skupaj z našimi partnerji vam zagotavljamo enostaven 
in hiter postopek nakupa ali najema. Vozilo lahko 
prevzamete z nizkimi začetnimi stroški ali celo brez njih. 

ugodno FinanCiranje

obrnite se na svojega servisnega sprejemnika; pri nas 
imate vedno prednost, zato se bomo vašim željam 
posvetili v najkrajšem času.

tu smo, kadar nas potrebujete, saj vam v primeru, 
da imate vozilo na servisu, nudimo možnost najema 
primernega nadomestnega vozila.

prednostna obraVnaVa

zaVaroVanje

Visoke zahteve po nižanju 
izpustov naših vozil so 
usklajene z okoljsko 
politiko zniževanja Co2. 

stroški vzdrževanja vozil so 
nizki, saj imajo izbrana vozila 
podaljšane servisne intervale 
in kar 5-letno garancijo. na 
naši lokaciji vam je na voljo tudi 
trgovina z nadomestnimi deli 
ter dodatno opremo.

gospodarno VzdržeVanje

urejamo postopke 
z večino slovenskih 
zavarovalnic – tako sama 
zavarovanja kot tudi vse 
postopke v primeru škod. 
pri nas lahko opravite 
tudi registracijo vozila.



Pokličite Center za Poslovne uPorabnike  
za najboljši izbor in Ponudbo:

Več za Vaše 
podjetje,  
Več za Vaš 
uspeh

Center za poslovne uporabnike

obiščite nas na Flajšmanovi 3 v ljubljani.

 www.summitavto.si
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FONTS: Ford Antenna

transit Courier: udoben, odličen za vožnjo 
in poln pametnih tehnologij. to je transit 
Courier sedaj s 5 let jamstva in z mednarodno 
asistenco brez omejitev. njegove kompaktne 
mere omogočajo okretnost v mestnem vrvežu, 
izjemni prtljažnik s prostornino 2,3m3 in največja 
nosilnost 660kg pa zagotavljata, da se boste 
samozavestno lotili tudi večjih poslov.

transit ConneCt: naj delo postane užitek. 
pripravljen na zahtevne naloge, obenem pa 
izjemno privlačen. udobje osebnega avtomobila, 
trpežni sedeži in višji vozni položaj zagotavljajo, 
da boste vozili prijetno sproščeni. navdušuje z 
vozno dinamiko, razvaja z udobjemi in vrhunsko 
izdelavo ter izjemno vsakdanjo praktičnostjo.

transit CustoM: težko boste našli bolj 
vsestransko in lepše oblikovano dostavno vozilo. 
prepričale vas bodo osupljive inovativne rešitve, 
ki zagotavljajo največjo prostornost v razredu. 
za svojo zavidljivo varnost je kot edino dostavno 
vozilo prejel vseh 5 zvezdic na euronCap testu, 
njegova odličnost pa je bila nagrajena z nazivom 
Mednarodni dostavnik leta 2013 ter slovenski 
dostavnik leta 2013.

transit: preverjeno trpežen-izdelan, da traja. 
Velika nosilnost združena z zanesljivostjo, 
zmogljivimi motorji in majhno porabo goriva. 
transitovi servisni intervali na 2 leti/60.000km 
poskrbijo, da se boste le redko ločili od svojega 
vozila, obenem pa znatno znižali stroške uporabe.

servis:
t: +386 1 25 25 141/143
e: servis@summitavto.si

Prodaja:
t: +386 1 25 25 125
e: prodaja@summitavto.si


