
DRIVEN BY QUALITY

Vstupte do 
budoucnosti

PODZIMNÍ / ZIMNÍ EDICE 2022 – 2023



Společnost DAF představila na veletrhu 
IAA v Hannoveru nejnovější elektrická 
vozidla, aby předvedla svůj příspěvek 
k čistší a udržitelné budoucnosti. Spolu 
s inteligentními řešeními nabíjení připravuje 
společnost DAF cestu k novému přístupu 
k úspěšnému podnikání. V tomto vydání 
se dočtete o inspirativních praktických 
zkušenostech. Navíc vám představíme 
nejnovější příslušenství pro vozidla DAF 
nové generace, včetně modelu XD. 
Samozřejmě ani v tomto vydání nebude 
chybět spousta skvělých nabídek. 

Přejeme hodně energie do zimních měsíců.

Doba Elektrifi kace



Na akumulátor by mělo být spolehnutí za 
každého počasí. Kromě startování vozidla 
zajišťuje akumulátor také správnou funkci všech 
elektronických zařízení během přenocování. Pro 
vozidla s mnoha spotřebiči náročnými na spotřebu 
elektřiny doporučujeme akumulátory AGM, které 
zajistí maximální spolehlivost. Nabízíme také testery 
a nabíječky, které udrží vaše akumulátory v dobrém 
stavu. 

Delší cyklus životnosti
V porovnání s tradičními olověnými akumulátory je 
dostupná kapacita akumulátorů AGM (Absorbent 
Glass Mat neboli absorpční skleněné mikrovlákno) 
vyšší. V důsledku toho mají delší životnost. Akumulátor 
DAF Genuine Ultimate AGM vydrží až šestkrát déle! 
Tento akumulátor zajistí, že budete moci bez problémů 
používat energeticky náročnější elektrické spotřebiče, 
jako je samostatná klimatizace, a to i několik nocí za 
sebou. Mezi další výhody patří krátká doba nabíjení 
a extrémní odolnost proti vibracím, která umožňuje 
montáž akumulátoru na konec podvozku. Akumulátor 
DAF Genuine Ultimate AGM navíc poskytuje hluboké 
vybití až o 80 %, což vám zajistí ještě větší kapacitu. 

Vyhněte se zbytečným prostojům
K zachování dobrého stavu akumulátoru se doporučuje 
jednou za dva měsíce provádět testování a nabíjení. 
Pokud napětí klesne pod 12,5 V, nabíjení může být pro 
správně funkční akumulátor dokonce zásadní. Navíc se 
doporučuje mít před zimní sezónou na skladě dostatek 
akumulátorů. Tímto způsobem budete připravení na 
všechny okolnosti a vyhnete se zbytečným prostojům. 

Kompletní sortiment akumulátorů, nabíječek a testerů 
naleznete v internetovém 
obchodě DAF.

Akumulátor DAF Genuine 
Ultimate AGM vás v tom 
nenechá

parts.daf.com

.10.200 Kč

X

DAF Genuine Ultimate AGM
• Nejnovější technologie stvořená pro vysokou spotřebu energie!
• Až 6krát delší cyklus životnosti
• Až 80% hloubka vybití
• Maximální zvládání nabití
• Nejvyšší odolnost  

vůči vibracím

Číslo dílu
2183388

DAF Genuine Ultimate AGM

.3.800 Kč

OD

TRP Super Heavy Duty
• Odolné vůči vibracím
• Odolné vůči častému  

nabíjení/vybíjení

Ah Typ Číslo dílu Akční cena

170 1000 1526993 3.800 Kč

.2.950 Kč

X

TRP Standard
• Vysoký startovací výkon
• Pro lehká užitková vozidla

Číslo dílu
1526990

TRP Standard



Který fi ltr DPF je 
lepší pro vaše vozidlo 
a životní prostředí?

DALŠÍ 
INFORMACE?

NASKENUJTE 
KÓD!

V novém vozidle DAF pracují všechny díly v dokonalé harmonii. Pro nejlepší výkon. Maximální 
provozuschopnost. Nejnižší náklady na kilometr. Napodobeniny dílů pro vaše vozidlo DAF mohou vypadat 
téměř stejně, ale stejné nejsou. Faktem je, že když zvolíte originální díly DAF pro servis a opravy, vozidlo 
DAF bude i nadále podávat nejlepší výkon. Kilometr za kilometrem. Originál nic nepřekoná!

Který naftový fi ltr pevných částic je lepší 
pro vaše vozidlo a životní prostředí?
Správně fungující naftový fi ltr pevných 
částic (DPF) zabraňuje prostojům vozidla 
nebo ztrátě výkonu, zvýšené spotřebě 
paliva a vážnému poškození vozidla 
a životního prostředí. Servis fi ltru DAF DPF 
je udržitelné řešení, které vám pomůže 
udržet náklady pod kontrolou a udržet 
je v mezích zákonných emisních limitů. 
V závislosti na typu vozidla a způsobu 

použití vozidla je interval výměny fi ltru 
DPF mezi 180 000 a 540 000 kilometry. 
Byl vytvořen jedinečný program čištění 
a měření certifi kovaný společností DAF, 
který zajišťuje efektivní výměnu fi ltru DPF. 
Servis naftového fi ltru pevných částic DAF 
zaručuje stejnou kvalitu jako u původního 
fi ltru pevných částic. Náhradní fi ltr DPF je 
nyní k dispozici pro montáž. 

www.originalnicneprekona.cz



Více než 1 000 majitelů větších vozových parků 
již využívá službu PACCAR Parts Fleet Services 
(PPFS). Zvolili si jediné kontaktní místo pro nákup 
dílů pro nákladní vozidla a přívěsy a pohodlnou 
administrativu se všemi položkami na jediné 
faktuře. Zákazníci služby PPFS nyní mohou využít 
také vynikajících služeb a podpory, které program 
nabízí v Dánsku.

Využijte síť bez hranic
Servisní dealeři služby PPFS jsou rozmístěni po celé 
Evropě, takže máte vždy nějakého poblíž – ať jste 
vy sami nebo řidič kdekoli. V Dánsku se k programu 
PPFS připojilo prvních pět servisních dealerů DAF. 
To znamená, že Evropská síť zúčastněných prodejců 
dosáhla 620. V současné době spadá do programu 
PPFS přibližně 280 000 vozidel značky DAF a dalších 
značek nákladních vozidel a tento počet se stále zvyšuje. 

Jeden program, jedna maximální cena, 
jedna faktura  
Program PPFS byl v Evropě představen před více než 
deseti lety s cílem zajišťovat díly a servis vlastníkům 
větších vozových parků. Zákazníci služby PPFS získají 
pevné ceny u zúčastněných servisních dealerů DAF 
a to jak pro služby v dílně, tak pro prodej dílů na 
přepážce. Další výhodou služby PPFS je zjednodušení 
administrativních procesů. Zákazníci PPFS obdrží za 
každé období jeden fakturační výkaz, ve svém jazyce 
a měně. Mohou se spolehnout na vynikající úvěrové 
služby.

Jedno kontaktní místo
Jste zákazníkem služby PPFS? Od této chvíle se 
můžete v Dánsku spolehnout na jediné kontaktní 
místo pro nákup dílů pro nákladní vozidla a přívěsy 
i dílenského vybavení. To vám pomůže udržet si 
kontrolu nad náklady na opravy a skladovými zásobami 
dílů pro celý váš vozový park. 

Služba PACCAR Parts Fleet 
Services je tu pro vás – nyní také 
v Dánsku



Společnost DAF razí cestu 
k elektrické přepravě

Nejvíce praktických zkušeností
Společnost DAF představila první plně elektrická 
nákladní vozidla v roce 2017 a od té doby získala 
miliony kilometrů praktických zkušeností. Hnací 
soustava nových vozidel DAF Electric byla vyvinuta 
zcela interně a interní je také její výroba. Skvělý 
úspěch! Společnost DAF také zaujímá vedoucí pozici 
v oblasti řešení nabíjení se svou kompletní řadou 
rychlonabíječek pro každou specifi ckou potřebu 
zákazníka. Nabíječky jsou dokonale přizpůsobené 
pro vozidla DAF Electric, ale rovněž jsou vhodné 
i pro ostatní značky elektrických nákladních vozidel 
a dokonce i pro nejnovější elektrická osobní vozidla.
  

Cenově výhodná alternativa
V době rostoucích nákladů na palivo a přísných 
emisních limitů, které omezují přístup do stále 
většího počtu evropských městských center, je 
elektrická přeprava atraktivním řešením. Jsme také 
svědky nárůstu počtu provozovatelů přepravy, kteří 
volí nejudržitelnější formu přepravy. Společnost 
DAF poradí a pomůže provozovatelům přepravy 
s výběrem správných možností pro jejich elektrický 
vozový park a infrastrukturu pro nabíjení, což zajistí 
bezproblémovou integraci elektrických nákladních 
vozidel do každodenního provozu. Podrobně se 
probírají otázky týkající se konfi gurace vozidel, systémů 
nabíjení a jakýchkoli dostupných dotací, přičemž 
zamýšleným výsledkem je stav, kdy udržitelné životní 
prostředí jde ruku v ruce s udržitelným obchodním 
modelem pro vaši fi rmu.

Velká novinka od společnosti DAF na veletrhu IAA v Hannoveru – společnost DAF představila na 
nejvýznamnějším veletrhu užitkových vozidel celá tři elektrická vozidla. DAF zařazuje vyšší rychlostní 
stupeň v přechodu na čistší budoucnost – v podobě modelů XF, XD a LF Electric. Pro uvolnění cesty 
k nákladově efektivní elektrické přepravě, je však zapotřebí více než jen nákladní vozidlo: nejen že nabízíme 
navíc i nejvhodnější nabíječky a infrastrukturu pro nabíjení, ale máte také jistotu, že naši technici budou 
přesně vědět, jak provést servis vašeho elektrického vozidla, a že v našich dílnách budou skladem náhradní 
díly. Vše pro zajištění maximální provozuschopnosti.

NABÍJEČKY PACCAR 
Řada nabíjecích řešení pro všechna elektrická vozidla. 
Chcete se dozvědět více o sortimentu nabíječek PACCAR?



Optimální výkon i v dílně
Vozidla DAF Electric nové generace mají všechny 
vlastnosti, které modelům DAF XF, XG a XG+ přinesly 
titul „International Truck of the Year 2022“. Současně 
je vozidlo DAF Electric vybaveno jinou technologií, 
než je ta používaná v „tradičním“ vozidle. Jednou 
z nejdůležitějších součástí je akumulátor. Elektrické 
nákladní vozidlo je vybaveno několika akumulátory 
s celkovou kapacitou až 525 kWh. Společnost DAF 
vyvinula jedinečný systém napájení a chlazení udržující 
akumulátory v optimálním stavu, aby bylo možné 
dosáhnout nejlepšího výkonu vozidla.

Zpátky na silnici s nabitým elektrickým vozidlem
V našich dílnách je k dispozici dostatečné množství 
náhradních dílů a dílny jsou vybaveny správnými 
nástroji a diagnostickým softwarem pro efektivní práci 
na elektrických nákladních vozidlech. Bezpečnost 
pro vás a naše zaměstnance je prvořadá. Platí přísné 
protokoly pro testování nebo výměnu akumulátorů 
u vozidel DAF Electric, ale i servisní prohlídka, oprava 
nebo výměna jiných součástí u elektrických vozidel 
se provádí s maximální opatrností. Nakonec se také 
postaráme, abyste se po provedení servisních prací 
mohli vrátit na silnici s nabitým elektrickým vozidlem.

„Udržitelné životní prostředí a udržitelný obchodní 
model jdou ruku v ruce“



Nyní získáte speciální bonus navíc, když si 
objednáte z internetového obchodu DAF. Při 
každém nákupu automaticky získáváte body na 
propagační předměty. Ty pak můžete uplatnit 
v obchodě s propagačními předměty DAF. Co třeba 
miniatura modelu XG+ s brzdovými kotouči? Nebo 
pohodlná softshellová bunda DAF k akumulátorům? 
Nebo byste raději šetřili body na trička, čepice, 
mikiny s kapucí DAF nebo jiný z oblíbených 
produktů? Určitě vás něco zaujme. Prvních 1 500 
bodů od nás navíc dostanete jako dárek.

Nezapomeňte včas uplatnit body
Body můžete šetřit až do konce tohoto roku, takže 
nečekejte příliš dlouho a využijte skvělé produkty DAF, 

které budou výborným dárkem pro vás nebo někoho 
dalšího. 

Aktivujte svůj účet, získejte body a uplatněte je
Chcete-li se zapojit do slevové promo akce 2022, 
použijte aktivační kód v nákupním košíku internetového 
obchodu DAF. Tento kód vám umožní vytvořit si účet 
v obchodě s propagačními předměty DAF. Ušetřené 
body můžete uplatnit přímo tam. 
Chcete se dozvědět více?

Přečtěte si všechny informace 
o této propagační akci 
v internetovém obchodě DAF.

Promo akce se slevami v internetovém 
obchodě DAF 2022

Dvojnásobek bodů na 
propagační předměty za 
akumulátory
Od 17. října do 18. listopadu 2022 můžete na 
bezplatné propagační předměty DAF ušetřit ještě 
rychleji, a to při nákupu akumulátorů. Internetový 
obchod DAF totiž po omezenou dobu nabízí 
dvojnásobek bodů za nákup akumulátorů.

BODY
NA PROPAGAČNÍ 

PŘEDMĚTY

BODY
NA PROPAGAČNÍ 

PŘEDMĚTY



Stále více evropských obcí oznamuje, že v budoucnu 
bude vjezd do center měst povolen pouze vozidlům 
s nulovými emisemi. V důsledku toho se plně elektrická
nákladní vozidla stanou nutností pro přepravní společnosti 
působící v městských oblastech. Model DAF XD nové 
generace lze vybavit plně elektrickou hnací soustavou 
PACCAR, která vám umožní splnit nové předpisy 
a přispět ke zdravějším městům.

Elektrické hnací soustavy PACCAR jsou plně testovány 
a nabízejí efektivní systémy nabíjení, robustní elektrické 
motory a velký dojezd. Díky tomuto fl exibilnímu 
a vysoce výkonnému řešení můžete nasadit elektrické 
vozidlo s akumulátorem na distribuci a komunální 
aplikace ve venkovských oblastech.

Připraveni na plně elektrickou 
budoucnost



Ideální partner
V létě 2021 ministerstvo dopravy a inovací ve 
Velké Británii vyzvalo trh, aby přišel s inteligentními 
řešeními elektrické přepravy. Řešení, ze kterých se 
vládní ministerstva mohou poučit. „Aby dopravci 
lépe pochopili náklady a úvahy při zavádění 
vozidel s nulovými emisemi, spouští organizace 
DfT (Ministerstvo dopravy ve Velké Británii) aktivní 
kampaň,“ říká Adam Bennett, manažer pro elektrická 
vozidla a udržitelnost ve společnosti DAF Velká 
Británie. „Cílem je podpořit odvětví přepravy při 
přechodu na plně elektrická nákladní vozidla. Do 
té doby jsme v přechodné fázi, kdy vládní orgány 
hodlají získat zkušenosti s řešením přepravy 

s nulovými emisemi. Společnost DAF byla vybrána 
pro tento projekt díky svým praktickým zkušenostem 
s elektrickými nákladními vozidly, vynikající 
infrastruktuře nabíjení a servisu“. 

Kompletní balíček
Dvacet elektrických vozidel řady LF Electric vyrobených 
ve společnosti Leyland Trucks a 14 vhodných 
nabíjecích stanic PACCAR je nyní součástí projektu 
BETT (Battery Electric Truck Trial neboli Zkušební 
provoz elektrických vozidel s akumulátorem). 
Distribuční vozidla jsou nasazena na 13 místech 
organizací NHS (National Health Service neboli Národní 
zdravotní služba) a také v některých místních úřadech, 

Přechod na bezemisní dopravu nabírá obrátky. Tempo se v jednotlivých evropských zemích liší, ale cíl 
je všem jasný: Společně musíme usilovat o udržitelná řešení přepravy, která nezatěžují naši planetu. 
Společnost DAF se svými novými elektrickými vozidly a nabíječkami PACCAR již přejíždí do jízdního 
pruhu s bezemisní budoucností. Společnost DAF se stará o přepravu od A do Z díky kompletnímu balíčku. 
O získané zkušenosti se podělíme – například v nedávném podniku ve Velké Británii.  

PŘEJEZD DO PRUHU S BEZEMISNÍ BUDOUCNOSTÍ

Společnost DAF Velká Británie 
byla vybrána pro vládní projekt 
s elektrickými vozidly



„Nyní, když už jsme v provozu, 
společnost DAF také zajišťuje 
servis nabíjecích stanic. Je to 

kompletní balíček.“

Dvě vozidla DAF CF Electric udělají práci čtyř dieselových vozidel 
Společnost DSV Air & Sea Nederland chce také přispět k ekologičtějšímu charakteru odvětví přepravy. Společnost 
investovala do dvou vozidel DAF CF Electric a související infrastruktury pro nabíjení PACCAR. To zahrnuje dvě 
nabíjecí zařízení. Nabíjecí systémy jsou napájeny výhradně solárními panely. Maximální nabíjecí kapacita je 
350 kWh, což je v současné době více, než kolik nabízí většina elektrických nákladních vozidel. Je to investice 
do budoucnosti s jistou návratností. Pokud se obě nákladní vozidla nabíjejí současně, poskytuje každá stanice 
maximálně 175 kWh.

Nabíjení se provádí během nakládky a vykládky, protože vozidla jsou pak v doku dostatečně dlouho, aby se 
dostatečně nabila. Gijs Peeters, ředitel pro letecké náklady ve společnosti DSV Air & Sea Nederland, říká: 
„Nákladní vozidla mají obvykle po příjezdu 40% zbývajícího nabití. Pak je lze nabít na 80 % přibližně za hodinu. 
V budoucnu, při přepravě pro účely letecké nákladní dopravy na letiště Schiphol, můžeme nabíjet přes noc 
na sousední nabíjecí stanici v oblasti Schiphol. Poté odpojím jednotku tahače od přívěsu, aby se vozidlo 
DAF CF Electric mohlo nabíjet dvě hodiny. To znamená, že tato dvě elektrická vozidla nám umožňují ujet tolik, kolik 
by zvládla čtyři dieselová vozidla.“

Video „Přeprava s respektem k přírodě ve společnosti DSV in Eindhoven“ 

kde zásobují školy a zajišťují například sběr odpadu. 
Pro tento zkušební provoz byl k dispozici rozpočet ve 
výši 10 milionů GBP. Jak uvádí Bennett: „Zkušební 
provoz byl zahájen v dubnu a společnost DAF sehrála 
zásadní roli v předběžné fázi. Nejen poskytnutím 
nákladních vozidel a kompletní řady nabíječek 
PACCAR, ale také odbornými znalostmi. Pro každého 
uživatele bylo předem zmapováno optimální plánování 
cesty a infrastruktura pro nabíjení. Společnost DAF 
poté koordinovala instalační práce. Nyní, když už 
jsme v provozu, společnost DAF také zajišťuje 
servis nabíjecích stanic. Je to kompletní balíček. 
Shromážděná data z nákladních vozidel nás poučí 
o tom, jak můžeme dále zlepšit elektrickou přepravu ve 
Velké Británii. Jsme také velmi transparentní, protože 
velká část informací je publikována na speciální 
internetové stránce."

Školení servisních dealerů a uživatelů
Část dotace slouží k proškolení servisních dealerů 
a uživatelů, protože pro většinu z nich je efektivní 
používání elektrických vozidel a nabíjecích systémů 

novinkou. Jak říká Bennett: „Je to otázka odlišného 
pohledu na přepravní poptávku, je potřeba si trochu 
zvyknout. Infrastruktura pro nabíjení je v tomto 
ohledu stále v plenkách, což je jeden z faktorů, který 

vyžaduje, abyste plánovali nasazení vozového parku 
jinak než obvykle. Jízda s elektrickým vozidlem se také 
liší od toho, na co jsou řidiči pravděpodobně zvyklí. 
Bezpečnost silničního provozu je prvořadá, stejně jako 
bezpečnost našich vlastních zaměstnanců. Servisní 
dealeři a jejich zaměstnanci jsou vyškoleni společností 
DAF, aby mohli zajišťovat bezpečné a nezbytné 
odborné znalosti oprav a údržby elektrických vozidel 
a aby bylo možné každé vozidlo bez obav používat. 
Udržitelnost odvětví přepravy je dlouhodobý projekt, 
ale jsme na správné cestě.“



Vstupte do budoucnosti
Společnost DAF se dívá do budoucnosti distribuce s modelem New XD. Nastavuje 
nový odvážný standard pro tento segment díky skvělým novým funkcím, které 
skutečně znamenají rozdíl. Nejlepší přímý výhled pro rušná města. Snadný 
dvouschůdkový vstup pro řidiče, kteří mnohokrát za den nastupují do kabiny 
a zase z ní vystupují. Mimořádně pohodlná jízdní poloha s větším rozsahem 
nastavení než kdykoli předtím. Výsledkem je vynikající prostředí pro řízení, práci a 
odpočinek.

Dnešní ekologická města kladou na distribuční vozidla velké nároky. Musí být tišší 
a čistší a chránit zranitelné účastníky silničního provozu.Nová generace XD, která 
je šetrná k městům, je plná inovací, které to umožňují a stanovuje nové standardy 
pro bezpečnost, efektivitu a pohodlí řidiče.



Zde naleznete veškeré příslušenství pro vozidla DAF nové generace. Objednávejte je 
přímo v internetovém obchodě DAF, nebo nás kontaktujte a my vám rádi pomůžeme. 

www.startthefuture.com/cs-cz/prislusenstvi

Ať jste dobře vidět a slyšet
 •  Kamerové a monitorovací systémy DAF: 

Pomáhají vám a ostatním účastníkům silničního 
provozu bezpečně navigovat rušnými ulicemi 
města.

 •  Noční zámek DAF Night Lock:Dokáže odolat 
velké síle působící zvenčí, umožňuje řidiči snadno 
si odpočinout, ať je kdekoli.

Užijte si pohodlí na cestách
Nový model DAF XD je stejně pohodlný jako ostatní 
nákladní vozidla DAF nové generace. 
 •  DAF dveřní defl ektory: Zdokonalte svůj zážitek 

z jízdy závěrečným detailem a eliminujte hluk 
způsobený větrem při jízdě s otevřeným oknem. 

 •  Odolná a robustní sluneční clona DAF blokuje 
přímé sluneční světlo, například když je slunce 
nízko na obloze. 

 •  Potahy sedadel DAF: Zajistí, aby kabina 
vypadala jak má. Jsou vybaveny logem DAF 
a dodávají se ve stejné barvě jako originální 
sedadla, která mimochodem nabízejí nejlepší 
polohu k sezení ve svém segmentu. 

 •  Textilní a pryžové koberečky DAF: Udržují 
interiér kabiny v nejlepším možném stavu. 
Patentovaný systém pokládání zajišťuje, že 
koberečky zůstanou na místě 

 •  Samostatná klimatizace DAF Ultimate Cool:
Zaručuje příjemnou teplotu během přestávek a při 
nakládání a vykládání. 

Navrženo pro velké zatížení.
Nový model DAF XD je univerzální nákladní vozidlo pro 
rozvoz zboží, které neuhne před žádnou výzvou.
 •  Hydraulické sady DAF: Umožňují využít další 

funkce a různé typy nástaveb, jako je sklápěčka, 
posuvná podlaha nebo jeřáb. 

 •  Pracovní svítilna DAF: Tento mimořádně 
výkonný světelný zdroj je vodotěsný, lehký 
a snadno se instaluje. 

 •  Světelná rampa DAF: Poskytuje přídavné 
osvětlení v přední části vozidla. Tato robustní 
střešní světelná rampa je nyní k dispozici také 
pro nový model DAF XD. Dodává se s kabeláží 
a upevňovací lištou pro fl exibilní konfi guraci 
světel, bodových světel a blikajících světel. 

Abychom to shrnuli: nový model DAF XD vám umožní 
být viděn!

Začínáme s novým modelem 
DAF XD
Model DAF XD má také řadu příslušenství, díky kterému se tento nový DAF promění ve váš speciální DAF.



Zdravý růst 
Kromě mezinárodní silniční přepravy je Discordia také 
významným hráčem v železniční a letecké dopravě. 
Marin Kachakov je vedoucím technické podpory 
a kontroly tohoto bulharského přepravního giganta 
od března 2021. Podnikání společnosti Discordia 
se mimořádně daří a tak rozšiřuje svůj vozový park 
rychleji, než se očekávalo – jak vysvětluje Kachakov: 
„Zpočátku trh reagoval zdrženlivě. V prvních měsících 
roku 2020 panovala velká nejistota, protože hranice 
byly kvůli pandemii uzavřeny. Situace se však rychle 
zotavila a v důsledku toho jsme výrazně rozšířili 
vozový park. V roce 2020 jsme měli kolem 700 vozidel, 
nyní se blížíme k 1 100 vozidlům. Více než polovina 
z nich pochází od společnosti DAF, i když jsme se 
společností DAF začali spolupracovat až v roce 2018. 
Jen v letošním roce si společnost Discordia zakoupila 
160 vozidel DAF nové generace.“

Jistota programu DAF MultiSupport
Mnoho přepravních společností s velkým vozovým 
parkem má vlastní dílnu s vlastními servisními techniky. 
Společnost Discordia však nezvolila tento přístup – 
místo toho se spoléhá výhradně na odborné znalosti 
svých značkových servisních dealerů. „Discordia 
se zaměřuje výhradně na své hlavní podnikání: 
přepravu. Všechny periferní otázky přenášíme na naše 
partnery. Volbou programu DAF MultiSupport jsme se 
rozhodli pro jistotu a maximální spolehlivost vozidel. 
To znamená, že se vždy spoléháme na servisního 
dealera DAF, při všech opravách a údržbě. Do našeho 
vozového parku přidáváme pouze nová vozidla 
a obvykle si je necháváme v provozu po dobu tří let. 
Byli jsme první přepravní společností v Bulharsku, která 
se rozhodla pro takovou strategii.“ 

Objevte hodnotu smlouvy o opravách 
a údržbě DAF MultiSupport
Discordia je přepravní společnost, která byla založena 
v bulharském městě Varna v roce 1992. Od doby, kdy 
fi rma vlastnila jen dvě skromné dodávky, se nyní 
rozrostla do podoby významného mezinárodního 
provozovatele přepravy. Společnost Discordia má 
ve východní Evropě několik poboček a působivý 
vozový park, který čítá téměř 1 100 nákladních 
vozidel a 1 500 smluvních řidičů. Faktory úspěchu 
tohoto dynamického podniku? Inovativní obchodní 
model a propracovaná partnerská strategie.

Marin Kachakov, vedoucí 
oddělení technické podpory 
a kontroly Discordia
„Volbou programu DAF 
MultiSupport jsme se 
rozhodli pro jistotu 

a maximální spolehlivost 
vozidel“.



Kompletní řada osvětlení pro 
přívěsy Aspöck je nyní k dispozici 
v internetovém obchodě DAF

Aspöck je jednička za kabinou
Desítky let zkušeností vedly k tomu, že tato prémiová 
značka vyrábí zdroje světla LED špičkové kvality, interní 
kabeláž a konektory. Pokud máte přísné požadavky 
na bezpečnost a viditelnost přívěsu, pak je odolné 
osvětlení od společnosti Aspöck tou správnou volbou 
pro všechny typy přívěsů.

Snadné vyhledání a objednání dílů 
v internetovém obchodě DAF
Celou řadu řešení osvětlení od společnosti Aspöck lze 
nyní objednat v internetovém obchodě DAF. Pokud 
máte jakékoli otázky ohledně osvětlení pro přívěsy 
nebo nákladní vozidla, bez obav se na nás obraťte.

Program DAF MultiSupport nabízí neomezený servis a maximální fl exibilitu. Naše smlouvy 
o opravách a údržbě byly připraveny tak, aby udržovaly váš vozový park v optimálním stavu 
a dále zvyšovaly provozuschopnost vozidel. Využijte výhod výkonné sítě servisních dealerů 
a nechte si provádět servis u ofi ciálních servisních dealerů DAF na nejméně 1 000 míst 
po celé Evropě. Vždy se najde řešení šité na míru, od balíčků určených pouze pro údržbu 
až po komplexní programy, pro všechny aplikace vozidel a po dobu až osmi let. Smlouva 
o opravách a údržbě DAF MultiSupport omezuje vaše rizika a pomáhá vám kontrolovat 
náklady.

Podívejte se tu na všechny balíčky oprav a údržby DAF MultiSupport.

DAF MultiSupport: Síla mezinárodní 
servisní sítě

Splněná očekávání
Společnost Discordia zvolila nejúplnější smlouvu 
o opravách a údržbě pro všechna svá vozidla DAF: 
DAF MultiSupport Full Care. Tento balíček poskytuje 
komplexní preventivní údržbu a všechny nezbytné 
opravy celého vozidla, včetně opotřebovaných dílů, 
asistenčních služeb a povinných zákonných prohlídek. 
To vše by mělo zajistit, aby doba provozuschopnosti 
vozidla byla a zůstala co nejvyšší. Jak uvádí Kachakov: 
„Taková smlouva vypadá skvěle na papíře, ale její 
hodnotu můžete posoudit teprve poté, co ji vyzkoušíte 
v praxi. Mohu říci, že náš servisní dealer DAF rozhodně 
splňuje naše očekávání. Doba odezvy je vynikající 
a totéž platí pro dostupnost servisních techniků a dílů. 
Také pozorně naslouchají našim přáním.“

Inovace jako faktor úspěchu
Společnost Discordia patří mezi přední společnosti na 
trhu přepravy, pokud jde o velikost vozového parku 
a růst. Kachakov s radostí vysvětluje faktory úspěchu 
společnosti – říká: „Vítáme nové technologie. Ať už 
se jedná o naše vozidla, logistické systémy nebo 
o způsob komunikace se zákazníky a řidiči. Myslím, 
že jsme byli dokonce prvním dopravcem v Bulharsku, 
který pracoval se systémem správy vozového parku. 
Firmu provozujeme v souladu s fi lozofi í štíhlé výroby 
a podnikání, díky níž jsme jako organizace velmi 
pohotoví. Přesně to jako přepravce potřebujete.“ 

parts.daf.com
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Speciální nabídky platí do 31. prosince 2022. Uvedené ceny platí pro čísla dílů uvedená tučným písmem, jsou to maximální ceny 
a nezahrnují DPH. Vyhrazujeme si právo měnit ceny, texty a obrázky. Platí do vyprodání zásob.

Objevte kolekci propagačních předmětů 
DAF na webu dafshop.com


