Porsche Slovenija –
vaš zanesljiv partner
za vrhunsko mobilnost
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Vrhunska
mobilnost
je naše
poslanstvo.
In e-mobilnost je naša
zaveza za odgovorno
prihodnost.

“Sodobne vrhunske mobilnosti v prihodnosti
ne bo brez upoštevanja pomembnega načela,
ki nagovarja našo dolgoročno odgovornost do
naravnega okolja. Na elektriki zasnovani pogoni
vozil so znanilci pomembnih sprememb. Cilj
skupine Volkswagen je jasen: postati globalna
številka ena na področju e-mobilnosti. Vstopamo
v izjemno pomembno obdobje. V Porsche
Slovenija zato nismo več le uvoznik vrhunskih
znamk vozil. Postajamo tudi sistemski ponudnik
e-mobilnosti z lastno znamko MOON. Premišljeno
in sistematično razvijamo celoto storitev, ki ob
električnih vozilih obsegajo tudi lastne elektrarne
in polnilnice.”
Martin Wienerroither in Danilo Ferjančič
Generalna direktorja Porsche Slovenija

Mobilnost je ena od osnovnih potreb
sodobnega človeka ter hkrati skupni
imenovalec vseh naših izdelkov
in storitev. Je ključni pogoj za
osebno rast vsakega posameznika,
poslovni uspeh slehernega podjetja
in napredek družbe kot celote. Je
beseda, ki z vsakim dnem dobiva
nove pomene, kot se spreminja svet
okoli nas.
Električni, povezani, avtonomni,
deljeni: vse to – in še več – so
avtomobili današnjega in jutrišnjega
dne. Z vznemirljivimi spremembami,
ki širijo definicijo mobilnosti in
spreminjajo potrebe strank, se večajo
izzivi, s katerimi se spoprijemamo, ter
hkrati bogati paleta naših inovativnih
rešitev in storitev.
Zagotavljamo vam, da bomo tudi v
času, ki prihaja, ostali vaš najboljši
partner za vrhunsko mobilnost.
Tehnološko napredna, okolju prijazna,
udobna in zanesljiva vozila, popolna
skrb zanje ter zadovoljevanje
vseh vaših individualnih potreb po
mobilnosti – to je Porsche Slovenija.

“Avto je zame prevozno
sredstvo, pisarna,
dnevna soba, tudi
prostor za sprostitev. Ni
mi vseeno, s kakšnim
vozilom sem na poti.”
Enzo Smrekar,
Atlantic Droga Kolinska
in Atlantic Grupa

“Vožnja je zame nekaj
posebnega, posebno
doživljanje ... Odlično
je, če imaš dober
avto, ki ti omogoča
neko cono varnosti in
udobja.”
Medeja Lončar,
Siemens

“Pot zame ni breme.
Je kot sprehod,
s katerim si širiš
obzorje, spoznavaš
ljudi in izzive od
drugod.”
Boštjan Gorjup,
BSH Hišni aparati Nazarje

“Predvsem v
mestih se razvija
mikromobilnost,
hkrati pa se odvijata
prehoda v smeri
digitalizacije in zelene
mobilnosti.”
Violeta Bulc,
podjetnica
in strateška svetovalka
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Imamo
celostne rešitve
za vaše izzive.
Vemo, da lahko
vašo individualno
mobilnost na vrhunski
ravni zagotovimo le
s celovito ponudbo.
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Porsche Slovenija je uvoznik tehnološko
naprednih, družbi in okolju prijaznih vozil
avtomobilskih znamk Volkswagen, Audi,
SEAT, CUPRA, ŠKODA in Volkswagen
Gospodarska vozila, ki jih prodajamo v
dobro razvejeni lastni prodajni mreži. Naše
sestrsko podjetje Porsche Inter Auto pa je
uvoznik vozil blagovne znamke Porsche. V
sodobnih prodajnih prostorih vas z veseljem
pričakujejo naši odlično usposobljeni
sodelavci z bogatimi izkušnjami. Hkrati
pod našo streho z lastno znamko MOON
zagotavljamo celovito rešitev e-mobilnosti
na enem mestu.

Volkswagen
Znamka Volkswagen Osebna vozila
je prisotna na več kot 150 trgih po
vsem svetu, s svojimi vozili – ta
izdeluje v 14 državah – pa je tudi ena
najuspešnejših.

Audi
Je eno največjih in najuspešnejših
imen v svetu prestižnih avtomobilskih
znamk. Del koncerna Volkswagen je
od leta 1965. Posluje na več kot sto
trgih po svetu.

SEAT
Je španska znamka, ustanovljena leta
1950. Kot del koncerna Volkswagen
oblikuje, razvija in izdeluje vozila od
leta 1986.

CUPRA
Znamka, ki je bila v preteklosti
povezana z najbolj športnimi modeli
SEAT, je postala leta 2018 v okviru
koncerna Volkswagen samostojna.

ŠKODA
Je najstarejša znamka v družini
Volkswagen, katere del je od leta
1991, in obenem ena najstarejših
avtomobilskih znamk na svetu. Prisotna
je na več kot sto trgih.

VW Gospodarska vozila
Samostojna družba v koncernu od
leta 1995 ima največjo proizvodno
enoto v nemškem Hannovru, vozila
pa izdeluje tudi na Poljskem in v
Argentini.

MOON
Lastna znamka družbe Porsche
Slovenija je od leta 2019 partner
posameznikom in podjetjem, ki iščejo
celostne produkte in storitve na
področju e-mobilnosti.

Das Welt Auto
Znamka, ki ponuja rabljena vozila. Ta
so natančno preverjena, vzdrževana
in popravljena brez kompromisov
glede tehnike in videza vozila.
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Za brezhibno delovanje vozil skrbimo z ekipo
vrhunskih strokovnjakov v obsežni servisni mreži,
v kateri naši partnerji zagotavljajo tudi originalne
nadomestne dele ter dopolnilno opremo blagovnih
znamk Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA
in Volkswagen Gospodarska vozila. Del mreže so
tako naši pooblaščeni trgovski in servisni partnerji
kot tudi prodajno-servisni centri sestrskega
podjetja Porsche Inter Auto. In ker je naše delo,
da vam zagotavljamo najvišjo raven mobilnosti
kjer koli in kadar koli, vam je tako doma kot v
tujini vedno na voljo Asistenca Porsche Slovenija.
Naša garancija mobilnosti vam zagotavlja hitro in
strokovno pomoč.
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Da bi olajšali vašo pot do novega
osebnega ali poslovnega vozila
oziroma poskrbeli za nabavo in
upravljanje voznega parka v vašem
podjetju, strokovnjaki sestrskega
podjetja Porsche Finance Group
Slovenia v stalnem stiku s strankami
pripravljajo inovativne finančne
produkte in hkrati skrbijo za celostno
upravljanje voznega parka v podjetjih.
Tako se lahko naše poslovne stranke
popolnoma posvetijo svoji osnovni
dejavnosti.

/03
Vemo, da je
pomembna
tudi pot,
ne le cilj.
Najsodobnejše
tehnologije tlakujejo
pot do uspeha –
vašega in našega.

Ni podjetja, ki bi se ukvarjalo s
prodajo vozil in hkrati vlagalo v
prihodnost tako aktivno kot mi.
Skupaj s Porsche Holdingom se
zavedamo, da bodo avtomobili
prihodnosti električni, povezani,
avtonomni, številni uporabniki pa si jih
bodo delili, namesto da bi si jih lastili.
Vse to prinaša številne nove izzive in z
njimi vznemirljive poslovne priložnosti.
Zato naši strokovnjaki v dialogu z
uporabniki in poznavalci iščejo prave
odgovore na zahteve mobilnosti
jutrišnjega dne na vseh ravneh.
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Smo del
zaupanja
vredne družine
podjetij.
Kot slovensko
podjetje delujemo
pod okriljem
globalnega
koncerna Porsche
Holding.

PORSCHE
HOLDING
SALZBURG

KONCERN
VOLKSWAGEN

Porsche Slovenija je podjetje, ki ga
je Porsche Holding iz Salzburga leta
1993 v Ljubljani ustanovil za distribucijo
oziroma veleprodajo znamk koncerna
Volkswagen. Danes skrbi za distribucijo
petih znamk koncerna Volkswagen, in
sicer Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA,
ŠKODA in Volkswagen Gospodarska
vozila.

PORSCHE
SLOVENIJA
PORSCHE FINANCE GROUP
SLOVENIA
POOBLAŠČENI
PRODAJNI IN
SERVISNI PARTNERJI

PORSCHE INTER AUTO
Porsche Leasing

Porsche Zavarovalno
Zastopništvo

Avto Štaleker

Posedi

Porsche Ljubljana

Autodelta

Pan Jan

Avtohiša Strašek

Porsche Koper

Avtomag

Avto Jarc

Avtocenter Radanovič

Porsche Verovškova
Porsche Versicherungs AG,
Podružnica v Sloveniji

POOBLAŠČENI
SERVISNI PARTNERJI

Stavanja PE Nova Gorica

AC Jereb

Avto Debevc, PE Trzin

Porsche Ptujska cesta

Dominko

SPC Škerjanec
Porsche Maribor

Pan Jan PE Ivančna Gorica

Servis Drev

A.B.C. Avto center

Porsche Holding si je v 75 letih obstoja
v več kot 20 evropskih državah,
na Kitajskem in v Južni Ameriki
ustvaril ugled, podčrtan z družbeno
odgovornostjo in etičnimi načeli.

Avto Cerar

Avtoline

Avto Lovše

AC Podrzavnik

PSC Praprotnik

KAASS AVTO
Avto Slak, PE Novo mesto
A2S

Stavanja

Avtohiša Strašek, PE Velenje

Avto Batič

Porsche Finance Group Slovenia
združuje podjetja Porsche Leasing,
Porsche Zavarovalno Zastopništvo ter
Porsche Versicherungs AG, Podružnica
v Sloveniji. Vsa navedena podjetja so
hčerinska podjetja Porsche Bank AG (v
lasti Porsche Holdinga). Porsche Finance
Group Slovenia zagotavlja vse storitve
za brezskrbno in gospodarno mobilnost
(vse vrste financiranja vozil, upravljanje
voznih parkov ter zavarovanje vozil).

Avtoservis Paulus
Joras center

AC Kondor

Avto Slak

Malgaj

Avtohiša Mihalič

Integral Avto

Avtohiša Berus

Avto Čepin

Avtohiša Jurič

Avtohiša Vrtač

AH Klemenčič

Avtocenter Špan

MPI

Porsche Holding, ki je v 100-odstotni
lasti koncerna Volkswagen, je največji
evropski trgovec z avtomobili. Leta 2018
je prodal več kot 743 tisoč novih vozil.

LASTNIŠTVO
POGODBENI ODNOSI V SLOVENIJI
SODELOVANJE

Porsche Inter Auto je samostojno
podjetje (od leta 2000) v lasti Holdinga,
ki skrbi za maloprodajo in združuje pet
prodajno-servisnih centrov v Sloveniji
(Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova,
Porsche Koper, Porsche Maribor in
Porsche Ptujska cesta). Od leta 2016 je
tudi distributer vozil znamke Porsche.
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28,3 %

LETO

1993

Imamo
bogate izkušnje
na slovenskem
trgu.
Skoraj 30
let skrbimo
za vrhunsko
mobilnost
svojih strank.

LETO

1996

Nastane podjetje Porsche Inter
Auto d. o. o. in postane uradni
zastopnik za vozila znamk
Volkswagen, Audi, SEAT in
Volkswagen Gospodarska vozila.
Podjetje se preimenuje v Porsche
Slovenija d. o. o. in postane uradni
zastopnik za vozila znamke
Porsche.

LETO

2003
Podjetje postane
uradni zastopnik
za vozila znamke
ŠKODA.

DELEŽ VOZIL NA SLOVENSKIH
CESTAH, KI PRIPADAJO
ZNAMKAM KONCERNA
VOLKSWAGEN

BLAGOVNE
ZNAMKE

LETO

2022

LETO

2019

LETO

2018
Znamka CUPRA
postane samostojna,
podjetje pa postane
uradni zastopnik zanjo.

Porsche Slovenija ima 120
zaposlenih in skupaj s sestrskima
podjetjema ter pooblaščeno
trgovsko in servisno mrežo
ustvarja skoraj 1.400 delovnih
mest.
Podjetje vzpostavi znamko MOON,
ki zagotavlja celovite rešitve na
področju električne mobilnosti.

www.poslo.si
tiskana revija Poslovni Carzine
digitalna revija Poslovni Carzine
novičnik Poslovna mobilnost
Volkswagen Revija
Audi magazin
ŠKODA Simply Clever

TRŽNI DELEŽ V PRODAJI VOZIL V SLOVENIJI
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gospodarska vozila

PARTNERSTVA

39

LASTNI MEDIJI
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osebna vozila

GOSPODARSKA
VOZILA

(Stanje na dan 1.1.2022)
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OSEBNA VOZILA

18,0 %

POOBLAŠČENIH
TRGOVCEV

MODELI V PONUDBI (2022)

46

VW Osebna vozila: 20
(12 + 3 električna + 5 hibridov)

POOBLAŠČENIH
SERVISERJEV

Audi: 31
(11 + 6 električnih + 3 g-tron + 11 hibridov)

141

SEAT: 9
(6 + 3 priključni hibridi)

SERVISNIH
SVETOVALCEV

CUPRA: 8
(4 + 1 električen + 3 priključni hibridi)

278

AVTOMEHANIKOV,
AVTOELEKTRIKARJEV,
SERVISNIH IN DIAGNOSTIČNIH
TEHNIKOV

ŠKODA: 13
(9 + 2 električna + 2 priključna hibrida)
VW Gospodarska vozila: 14
(10 + 3 električni + 1 hibrid)

91

DOSEŽKI IN NAGRADE

NAGRADA GZS
· ZA IZJEMNE GOSPODARSKE IN
PODJETNIŠKE DOSEŽKE ZA LETO 2013

13X
7X

SLOVENSKI
AVTO LETA
SVETOVNI
AVTO LETA

7X
7X

EVROPSKI
AVTO LETA

UVOZNIK LETA

POSLOVNI
AVTO LETA

· ZA VOZILA VOLKSWAGEN GOSPODARSKA
VOZILA LETA 2012 IN 2015

· ZA VOZILA VOLKSWAGEN LETA 1997 IN 2014
· ZA VOZILA ŠKODA LETA 2015

KLEPARJEV

63

AVTOLIČARJEV
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Pri delu
stavimo
na dialog,
zanesljivost
in poštenost.
Naše delo usmerjajo
vrednote, ki nas
zavezujejo k odličnosti.

Porsche Slovenija smo ljudje, zato je pozitivno,
vzpodbudno vzdušje ključno za uspeh podjetja kot
celote.
Verjamemo v timsko delo. Ker pa je vsaka ekipa le
tako močna kot njen najšibkejši člen, se zavedamo,
da so znanje in izkušnje naših zaposlenih naše
največje bogastvo. V okolju, ki spodbuja njihovo
rast in razvoj, nagrajuje njihovo znanje ter spoštuje
njihove osebne in družinske potrebe, se naši
vrhunsko usposobljeni sodelavci odlično počutijo,
zato ostajajo del angažirane in odgovorne ekipe.
Odprt dialog, zanesljivost in poštenost nas
vodijo tudi v odnosu s pooblaščenimi partnerji
in poslovnimi strankami. Porsche Slovenija je
zaupanja vreden partner, ki v poslu nikoli ne
pozablja na človeškost.

Kot uspešno podjetje smo zavezani k odgovornosti do
našega družbenega in naravnega okolja.
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Smo
odgovoren
člen družbe.
Prizadevamo si za
dobrobit okolja, v
katerem delujemo.

Ker se zavedamo pomena varovanja skupnega življenjskega
prostora za zagotavljanje stabilne in prijazne prihodnosti
za vse nas, posebno pozornost posvečamo skrbi za naravo
in hkrati aktivno delujemo v smeri razmaha e-mobilnosti
na Slovenskem. V naši ponudbi so le sodobna, tehnološko
napredna vozila z dolgo življenjsko dobo, ki so plod
razvoja najnovejših tehnologij za zmanjšanje emisij v
okolje in gospodarno rabo goriva, hkrati pa ustrezajo
najvišjim varnostnim standardom ter tako ščitijo življenje
in premoženje naših strank. Strankam ob koncu življenjske
dobe vozila omogočamo tudi njegovo brezplačno oddajo v
razgradnjo, ki je odgovorna do okolja. Pri vsakdanjem delu
z ločevanjem odpadkov in varčno rabo virov spodbujamo
spoštljiv, trajnosten odnos do narave.
Z veseljem vračamo okolju, v katerem poslujemo. Zato s
svojim delovanjem podpiramo različne kulturne, športne
in humanitarne dejavnosti. Zavedamo se raznolikosti
sveta, katerega del smo. Vozila v naši ponudbi po željah
prilagodimo različnim organizacijam in osebam s posebnimi
zahtevami oziroma potrebami.
Hkrati si prizadevamo za čim boljše poslovne odnose
med tovarnami Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA
in Volkswagen Gospodarska vozila na eni ter slovenskimi
dobavitelji na drugi strani. Trudimo se, da bi z matičnimi
tovarnami sodelovalo čim več slovenskih dobaviteljev. S tem
ter s širitvijo naših dejavnosti in servisno-prodajne mreže
ustvarjamo nova strokovna delovna mesta.
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Znamo
prisluhniti
svojim strankam.
Vaše individualne
potrebe spreminjamo
v celostne rešitve.

Porsche Slovenija se zaveda, kako
pomembno je znati pozorno prisluhniti
strankam, spoznati njihove potrebe
po mobilnosti ter jih nato strokovno
neoporečno, kreativno in hitro
sprememeniti v pravo rešitev. Le na tak
način, z zadovoljstvom strank, gradimo
temelje za visoko stopnjo zaupanja med
nami.
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Cenimo
zvestobo.
Nagrajujemo
lojalnost sodelavcev,
poslovnih partnerjev
in strank.

Svet vrhunske mobilnosti Porsche Slovenija
dobiva povsem novo dimenzijo. Obstoječi ponudbi
programa zvestobe Porsche Group Card se
pridružuje nova, še barvitejša paleta ugodnosti.
Smo na pragu spremembe mobilnosti, ki je
povezana s prehodom v e-mobilnost in tudi z
načinom razmišljanja in vedenja naših strank,
imetnikov kartice zvestobe Porsche Group Card.
V želji, da ostanejo del naše prihodnosti, jim
bomo omogočali storitve in izdelke za celostno
zagotavljanje mobilnosti v pooblaščeni prodajnoservisni mreži Porsche Slovenija. Ponudbo zunanjih
ponudnikov bomo v naš ekosistem storitev in
izdelkov vključevali na podlagi interesov in želja
strank. Po različnih kanalih že danes spremljamo
njihove nakupne navade in zanimanja. Za še boljšo
obveščenost in povezanost bo skrbela tudi nova
mobilna aplikacija, ki bo imetnikom omogočala
poslovanje brez uporabe kartice, enostaven dostop
do vseh ugodnosti, pregleda novic, seznama in
kontaktov pooblaščene prodajno-servisne mreže
Porsche Slovenija ter drugih uporabnih vsebin.
Vse to – in nič manj – je vrhunska mobilnost, kot
jo imetnikom naših kartic zvestobe Porsche Group
Card zagotavljamo vsak dan.
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Skrbimo za vaš
vozni park in vam
olajšamo delo.
Vaša poslovna vozila
so naša skrb.

Naše vodilo je popolno zadovoljstvo strank.
Da se naše poslovne stranke lahko povsem
posvetijo osnovni dejavnosti svojega podjetja,
skrbimo skupaj s sestrskim podjetjem
Porsche Finance Group Slovenia. To ima v
svoji ponudbi širok nabor storitev in izdelkov
za financiranje in upravljanje voznega parka v
podjetjih.
Vse več naših poslovnih strank se odloča
za storitev operativnega lizinga vozil z
vključenim celotnim paketom upravljanja, ki
lahko poleg vzdrževanja vozila obsega tudi
številne dodatne storitve, kot so vzdrževanje
pnevmatik, brezgotovinsko plačevanje goriva,
zavarovanje, stroški registracije, asistenca ter
ob koncu življenjske dobe vozil tudi njihova
cenitev in odprodaja.
Tako se zmanjšuje tveganje, iz poslovnih
enačb pa izginjajo neznanke, povezane s
stroški voznega parka.

Porsche Slovenija d. o. o.,
Bravničarjeva ulica 5,
1000 Ljubljana
+386 (0)1 58 25 100
info@poslo.si
Izdajatelj: Porsche Slovenija d. o. o.,
Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana
www.poslo.si
Idejna in oblikovna zasnova ter uredništvo:
PM, poslovni mediji, d. o. o., www.p-m.si
Fotografije: Domen Grögl, Miran Juršič, Aleš
Rosa, Urban Štebljaj, Jani Ugrin, Shutterstock
Marec 2022

Vrhunska mobilnost.

