be the best.
be the one.

Ponosni člani
Sumitomo
Corporation

919
podjetij
deluje
v skupini
sumitomo
corporation

63.299
zaposlenih
v skupini
sumitomo
corporation
prisotni v

66

državah po
svetu

Več: www.sumitomocorp.com/en/jp/about

Podatki veljajo od septembra 2018
in se letno spreminjajo.

Summit avto d. o. o. je eno izmed 919
podjetij, ki deluje v sklopu globalne
korporacije Sumitomo Corporation s
sedežem v Tokiu, ki pri spoprijemanju s
spremembami vedno ostaja korak pred
konkurenco, ustvarja nove vrednote in veliko
prispeva k skrbi za družbo.
Ponosni smo, da smo del nje.

Smo eden največjih in najmodernejših
avtomobilskih prodajno-servisnih centrov v
Sloveniji. Naše vodilo, Vse na enem mestu,
pomeni, da v našem centru lahko opravite
vse povezano z nakupom, vzdrževanjem,
servisiranjem, registracijo ter zavarovanjem
novega ali rabljenega vozila.

Vizija našega podjetja Biti najboljši, biti
edinstveni, nas zavezuje, da z najboljšimi
sodelavci upravičimo zaupanje naših strank
in se vedno potrudimo preseči njihova
pričakovanja.

DOBRODOŠLI
pri nas!
Naše vodilo je Vse na enem mestu.
Storitve opravimo kakovostno in strokovno
ter pod konkurenčnimi pogoji.
Summit avto d. o. o. je eden najlepših in
največjih prodajno-servisnih Ford centrov
v Sloveniji. Ponosni smo tudi na svoj Center
rabljenih vozil, v katerem kupci najdejo
mlajša, odlično ohranjena rabljena vozila z
znano in s preverjeno zgodovino. Nudimo
možnost financiranja in dodatnega jamstva
ter pestro ponudbo testnih in nadomestnih
vozil.

Poleg tega smo pooblaščeni servis za vozila
Jaguar, Land Rover in Volvo.
Na naši hitri stezi strokovno opravljamo
servisne storitve tudi za vozila drugih
znamk. V sklopu servisa delujeta sodobna
kleparsko-ličarska delavnica in avtomatska
pralnica, kjer poskrbimo za brezhiben videz
vozila.

Skupaj z našo mamo, podjetjem Summit
motors Ljubljana, d. o. o., pripadamo
mednarodni korporaciji Sumitomo
Corporation z več kot 63.000 zaposlenimi
po vsem svetu. Smo vedno v koraku s
svetovnim dogajanjem in smernicami, ki jih
prihodnost narekuje.

Ker smo del globalne korporacije, je naše
poslovanje transparentno, moralno in
etično. Sledimo visokim standardom, ki jih
postavlja globalni trg, zato smo stabilnejši
in zanesljivejši na lokalnih trgih. Finančna
disciplina je pri nas samoumevna. Vizija
naše skupine Biti najboljši, biti edinstven je
temeljna usmeritev našega podjetja.

Zaupanje vsakega posameznika vedno
upravičimo v najboljši mogoči meri in
pomagamo poiskati najboljšo rešitev po želji
vsakega naročnika, torej biti mobilen ter se
voziti v varnih in lepih vozilih.

Katarina Meglič

Jaka Kavčič

Tadej Gerič

Direktorica prodaje

Generalni direktor

Direktor poprodaje

največji
FORD
center
V SLOVENIJI

1.161,5
m2 površine
salona

600
prodanih VOZIL
FORD letno
(+ 540
rabljenih)

55 %
prodaje
poslovnim
uporabnikom

Edinstveni
Ford Store v
Sloveniji
Blagovna znamka Ford je bila in ostaja
naša zvezda. V popolnoma prenovljenem in
prvem Ford Storu v Sloveniji boste doživeli
nepozabno nakupovalno izkušnjo novega
vozila. Intuitivna orientacija avtosalona
zagotavlja razdelitev v vsebinske cone,
prijetna okolica pa ustvarja pogoje za boljšo
interakcijo kupcev z osebjem in blagovno
znamko. Ob vstopu v salon vsakega
obiskovalca najprej očara najnovejši Fordov
model.

S pomočjo novih tehnologij, ki jih ponuja
Ford Store, lahko kupec svoje prihodnje
vozilo začuti, še preden ga preizkusi.
Zavedamo se, da je za naše kupce dovolj
dobro le najboljše.

jaguar
land rover
volvo

1.639

396

obiskov vozil
jaguar in
land rover
letno

rednih
servisov vozil
jaguar in
land Rover
letno

1.146

640

obiskov vozil
volvo letno

rednih
servisov
vozil volvo
letno

V pooblaščenem servisu Jaguar Land Rover
z najdaljšo tradicijo v Sloveniji že od leta
2002 skrbimo, da so vozila Jaguar in
Land Rover brezhibna in v odličnem
stanju. To zagotavljamo z originalnimi
nadomestnimi deli, osebjem, ki se
stalno izpopolnjuje v Sloveniji in Angliji,
ter specialnim orodjem, potrebnim za
vzdrževanje vrhunskih in tehnološko
naprednih vozil naših karizmatičnih znamk.

100 %
izpolnjevanje visokih
tovarniških standardov

Priznanje za leto

2018/19

za najboljši pristop
na področju
zadovoljstva strank

Sinonim za varnost s Švedske ima na
našem servisu posebno mesto, že od
leta 2002. Zagotavljamo originalne
nadomestne dele Volvo ter strokovno
usposobljeno servisno osebje.
Izpolnjujemo najnovejši standard te
blagovne znamke - osebni servisni
tehnik Volvo.

storitve
za vsa
PREOSTALA
vozila

1.245
VOZIL LETNO
OBIŠČE NAŠO
KLEPARSKO-LIČARSKO
DELAVNICO,
V KATERI LETNO
USPEŠNO
IZVEDEMO

2.175
POPRAVIL.

3,3

MIO .€

LETNi obseg
prodaje
NADOMESTNIh
DELov

nadomestni
deli

hitra servisna
steza za vse
znamke vozil

KLEPARSKO-LIČARSKA
delavnica

avtopralnica
- nežna nega
vozila

Dobavljamo originalne nadomestne dele za
vozila Ford, Jaguar, Land Rover in Volvo.

Vsako vozilo je pomembno, ne glede na
znamko. Na našem servisnem sprejemu
strokovno usposobljeni sodelavci svetujejo
in pripravijo vse potrebno ne glede na
znamko vozila.

V sodobni kleparsko-ličarski delavnici
poskrbimo, da je zunanjost vozila katere koli
znamke kot nova. Ponosni smo, da smo prvi
pooblaščeni partner v naši regiji za znamki
Jaguar in Land Rover, ki se lahko pohvali s
certifikatom usposobljenosti za popravilo
vozil iz aluminija. S sodobno tehnologijo
smo opremili ličarsko delavnico, kjer z
najnovejšimi materiali in postopki manjša
popravila na vozilu opravimo v le enem
dnevu in tako stranki prihranimo dragoceni
čas in denar. Omogočamo tudi cenitev kasko
škode naslednjih zavarovalnic:

V avtopralnici Summit avto s tekstilnimi
krtačami najnovejše tehnologije zagotavljamo
nežno nego vseh vozil, za notranjost pa
poskrbijo izkušeni mojstri, ki jim ni vseeno,
kakšno vozilo stranka odpelje iz hiše.

Poleg tega imamo na voljo še veliko zalogo
originalom enakovrednih nadomestnih delov
različnih blagovnih znamk ter potrošnega
materiala, kot so filtri, maziva, brisalci,
zavore, pnevmatike in podobno.
Naši partnerji nas cenijo kot zanesljivega
partnerja in strokovnjaka, ki se hitro odzove.

Sodelavci v mehanični delavnici s širokim
znanjem in dolgoletnimi izkušnjami vozilo
pripravijo ali usposobijo za nadaljnjo vožnjo.
Ustrezno ga pregledajo, diagnosticirajo
napake in poskrbijo za redni letni servis.
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poskrbimo
za svoje
stranke

otroški
kotiček za
najmlajše

Brezplačna
kolesa za
opravke v
bližini

kotiček za
kužke

Na željo strank poskrbimo za prevoz s
taksijem do bližnjega nakupovalnega
središča BTC, lahko pa si izposodite tudi
kolo. Za najmlajše smo pripravili posebej
opremljen otroški kotiček, v katerem jim
zagotovo ne bo dolgčas!
Tudi kužki so pri nas dobrodošli; čakata jih
sveža voda in blazina, na kateri bodo lahko
počakali na gospodarje.

center
rabljenih
vozil preverjeno
varen nakup

FINANČNI LIZING –
vse na enem mestu

0 %*

polog
že od
vrednosti vozila
do

84

obrokov

Zavarovanje in
registracija
*odvisno od bonitete stranke

HITRI KREDIT –
odobreno takoj*

do

7.000
60

1

bančni
izpisek

do

€

obrokov

*za podrobnosti se prosimo obrnite na
prodajnega svetovalca

*Reprezentativni primer izračuna za FORD FOCUS KARAVAN 1.6 TD CI Titanium: • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 10.290 • lastna udeležba (polog): € 0.000 • znesek
financiranja: € 10.290 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 157,83 • stroški odobritve: € 154,35 • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 13.412,07• letna obrestna mera: 7,5%, ki je spremenljiva in vezana na 12
mesečni Euribor • če je Euribor manjši od 0, se šteje, da je 0 • v primeru dviga Euribor-ja se lahko skupni znesek za plačilo poveča • efektivna obrestna mera: 8,27% na dan 06.02.2019.
Reprezentativni primer kredita: vrednost predmeta financiranja znaša 7000,00 EUR, skupni znesek kredita je 7000,00 EUR, trajanje kredita 60 mesecev. Prvi obrok preko direktne bremenitve skupaj s stroški znaša 662,51 EUR,
mesečni obrok znaša 141,93 EUR, skupaj iz naslova kredita plačate 9036,37 EUR. Letna kreditna obrestna mera znaša 8 %; stroški odobritve so 105,00 EUR in stroški zavarovanja 415,57 EUR. Efektivna obrestna mera znaša
11,73 % na dan 07.02.2019. Za izračun efektivne obrestne mere se upoštevajo skupni stroški kredita za potrošnika, razen dajatev in stroškov, ki jih mora potrošnik plačati pri nakupu blaga ali storitev ne glede na to, ali gre za
kreditno ali gotovinsko transakcijo, ter stroškov, ki jih potrošnik plača zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz kreditne pogodbe. Efektivna obrestna mera je izračunana glede na dogovorjeno časovno obdobje kreditne pogodbe ter
glede na pogoje in roke za izpolnitev obveznosti dajalca kredita in potrošnika iz reprezentativnega primera. Efektivna obrestna mera je izračunana ob predpostavki, da kreditna obrestna mera in stroški, ki vplivajo na efektivno
obrestno mero, ostanejo enaki začetni višini in se uporabljajo do poteka veljavnosti kreditne pogodbe. Izračun na obroke: obroki so nespremenljivi, razen prvega obroka, zvišanega za stroške odobritve in zavarovanja od zneska
kredita ter so vsakega 18. v mesecu.

mlajša osebna
vozila vseh
znamk s
preverjenim
IZVOROM in
zgodovino
Skladno s sodobnimi smernicami in z
zavezo, da vam ponudimo vrhunsko storitev,
smo razvili in implementirali standard
Summit preverjeno. Vozila pregledamo v
skladu s predpisanimi standardi in tako
zagotovimo maksimalno kakovost rabljenega
vozila in jamstvo kakovosti za kupca. Šele ko
je vozilo popolnoma pripravljeno in urejeno,
dobi oznako kakovosti Summit preverjeno.
Na željo kupca, vozilu priložimo celotno
zgodovino, ki zajema vse podatke, od prve
registracije vozila dalje (popis poškodb,
servisne knjige, redno servisiranje,
kilometri ...).

Družbena
odgovornost –
okolje in
zaposleni

553

Vključitev v športne
in izobraževalne
delavnice

16 %

žensk je zaposlenih
v podjetju

7

dobrodelnih
akcij letno

V letu 2012 smo skupaj s podjetjem
Summit Motors Ljubljana, d. o. o., ustanovili
Športno društvo Summit. V sklopu društva
letno organiziramo vsaj 12 aktivnosti in
programov za gibanje in rekreacijo, poleg
tega pa izvajamo tudi izobraževanja na temo
fizičnega in psihičnega zdravja.
Pomoč šibkejšim je pomemben del kulture
podjetja, zato vsako leto na različne načine
pomagamo socialno ogroženim.

Obiščite nas na Flajšmanovi 3 v Ljubljani!
VSE UREDITE
PRI VAŠEM TRGOVCU

FINANCIRANJE

FINANČNI LIZING
OPERATIVNI LIZING
KREDIT

ZAVAROVANJE
AVTOMOBILSKO
KASKO

Prodaja FORD

Rabljena vozila

Direktor poprodaje

Nadomestni deli

Od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00
ter ob sobotah od 9.00 do 13.00.
Ob nedeljah in praznikih je salon zaprt.

Od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00
ter ob sobotah od 9.00 do 13.00.

Tadej Gerič
t: +386 1 25 25 138
e: tadej.geric@summitavto.si

Matija Mohar
t: +386 1 25 25 295
e: matija.mohar@summitavto.si

Vodja servisa

Aleš Fabjan
t: +386 1 25 25 193
e: ales.fabjan@summitavto.si

Direktorica prodaje
novih in rabljenih vozil
Katarina Meglič
t: +386 1 25 25 155
e: katarina.meglic@summitavto.si
Specialist za poslovne uporabnike
Andreja Žnidaršič Jerant
t: +386 1 25 25 255
m: +386 31 739 606
e: andreja.znidarsic@summitavto.si
Prodajni specialisti:

Hitro, enostavno in na obroke.

STORITVE

REGISTRACIJA VOZIL

Matija Rode
t: +386 1 25 25 134
m: +386 51 634 826
e: matija.rode@summitavto.si
Metka Kaplan
t: +386 1 25 25 245
m: +386 51 314 506
e: metka.kaplan@summitavto.si
Aleš Rus
t: +386 1 25 25 139
m: +386 51 390 591
e: ales.rus@summitavto.si

Pokličite nas na brezplačno
številko 080 13 39 ali
obiščite summit-leasing.si

Sebastjan Kovačič
t: +386 1 25 25 162
m: +386 41 635 571
e: sebastjan.kovacic@summitavto.si
Zlatko Žunič
t: +386 1 25 25 128
m: +386 31 386 510
e: zlatko.zunic@summitavto.si
Damijan Nose
t: +386 1 25 25 285
m: +386 41 589 000
e: damijan.nose@summitavto.si
Mile Begović
t: +386 1 25 25 128
m: +386 51 634 825
e: mile.begovic@summitavto.si
Servis in nadomestni deli
Servisni sprejem
Odprto od ponedeljka do petka od 7.00 do
18.00 in ob sobotah od 9.00 do 13.00.
Servis
Od ponedeljka do petka od 8.00 do 17.00 in
ob sobotah od 9.00 do 13.00.
Nadomestni deli
od ponedeljka do petka od 8.00 do 17.00 in
ob sobotah od 9.00 do 13.00.

Branislav Martić
m: +386 51 306 501
e: brane.martic@summitavto.si
Servisna svetovalca za vozila Ford
Matevž Drašlar
t: +386 1 25 25 205
m: +386 51 315 277
e: matevz.draslar@summitavto.si
Damjan Marjan Laznik
t: +386 1 25 25 205
m: +386 41 360 692
e: damjan.laznik@summitavto.si
Naročanje na servis za vozila Ford
Jasmina Pušnik
t: +386 1 25 25 141
e: jasmina.pusnik@summitavto.si
Servisna svetovalca za vozila
Jaguar, Land Rover in Volvo
Pavel Sušnik
t: +386 1 25 25 133
m: +386 31 739 593
e: pavel.susnik@summitavto.si
Matej Levstek
t: +386 1 25 25 250
m: +386 51 314 504
e: matej.levstek@summitavto.si

Viktor Forster
t: +386 1 25 25 280
e: viktor.forster@summitavto.si
Janez Pollak
t: +386 1 25 25 140
e: janez.pollak@summitavto.si
Avtokleparstvo in ličarstvo
Odprto od ponedeljka do petka
od 7.00 do 16.00.
Servisna svetovalca za kleparskoličarska popravila
Borut Stražišar
t: +386 1 25 25 142
m: +386 51 654 550
e: borut.strazisar@summitavto.si
Tomaž Hušić
t: +386 1 25 25 142
m: +386 51 617 079
e: tomaz.husic@summitavto.si
Prevzem vozila
Od ponedeljka do petka od 7.00 do
18.00 in ob sobotah od 9.00 do 13.00.

Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana
T: 01/25 25 125, E: info@summitavto.si
www.summitavto.si

YouTube kanal podjetja Summit avto.

