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POUŽITÁ NÁKLADNÍ VOZIDLA DAF Vozový park se často skládá z nových a použitých 

nákladních vozidel. Z tohoto důvodu společnost PACCAR Financial nabízí atraktivní možnosti financování vhodné pro 

různě stará nákladní vozidla*. Naše nabídka produktů a moderní automatizované procesy se postarají, aby byla vaše 

administrativní zátěž zcela minimální. Vyhodnocení a vhodné financování použitých nákladních vozidel jsou úkoly, kde 

se v žádném případě nelze obejít bez praktických znalostí tohoto komplikovaného trhu. Když zvolíte společnost 

PACCAR Financial, budete těžit z přesného vyhodnocení vašeho vozového parku, které lze využít pro jakoukoli 

možnost financování z naší nabídky.

PŘÍVĚSY Společnost PACCAR Financial je tím správným finančním partnerem, který zajistí splnění potřeb 

celého vašeho vozového parku. Patří sem všechny vaše přívěsy nebo specifické nástavby, což je další oblast, kde 

můžete ihned využívat našich hlubokých znalostí tohoto velmi diferencovaného trhu. Pokud požadujete přizpůsobená 

řešení financování pro jakoukoli z hlavních značek přívěsů, společnost PACCAR Financial je pro vás tím správným 

místem. Naše hodnocení vždy vychází z faktických znalostí trhu. Jak jsme již zmínili, jednotné zajištění zdrojů veškerých 

finančních produktů přispěje ke snížení vašich nákladů na administrativu.

PACCAR FINANCIAL 
JEDEN PARTNER, KOMPLETNÍ SLUŽBY

Na základě této publikace nelze nárokovat žádná práva. Společnosti DAF Trucks NV a PACCAR Financial Europe si vyhrazují právo změnit specifikace produktů bez 
předchozího upozornění. Produkty a služby jsou v souladu se směrnicemi EU platnými v době prodeje. Mohou se však lišit podle země, v níž se nacházíte. Chcete-li 
získat právě aktuální informace, můžete se obrátit na svého autorizovaného dealera společnosti DAF Trucks nebo na jednu z poboček společnosti PACCAR Financial.

KOMPLETNÍ SLUŽBY Společnost PACCAR Financial vám může nabídnout rozsáhlou řadu 

doplňkových služeb, které vám umožní využít všech výhod odborných znalostí a servisních služeb typických pro síť 

dealerů společnosti DAF. Můžete například zvolit atraktivní smlouvu na opravy a údržbu, kterou lze na vyžádání propojit 

s leasingovou smlouvou se společností PACCAR Financial. V různých zemích je tato možnost nabízena v rámci 

leasingové smlouvy s kompletními službami a (v závislosti na místních předpisech) ji lze rozšířit tak, aby zahrnovala další 

služby – například pojištění vozidla apod. Tímto způsobem vám společnost PACCAR Financial může nabídnout veškeré 

finanční služby na jednom místě.

KONTAKT Chcete vědět, jak vám společnost PACCAR Financial může pomoci financovat vozový park? 

Společnost PACCAR Financial má mnoho poboček v celé Evropě. Chcete-li získat výhody plynoucí z našich služeb, 

můžete se také obrátit na svého dealera společnosti DAF. Naši poradci s vámi rádi proberou řadu různých možností, 

které vám můžeme nabídnout. Prioritou budou vždy zájmy vaší společnosti. Jsme hrdí na to, že jsme finanční 

společností poskytující služby největšímu počtu zákazníků společnosti DAF. Získejte další informace od svého dealera 

společnosti DAF nebo navštivte webové stránky www.paccarfinancial.cz

* Podmínky pro leasingové produkty se v jednotlivých zemích liší.

PACCAR FINANCIAL

SPOLEČNOST PACCAR FINANCIAL NABÍZÍ NA MÍRU PŘIZPŮSOBENÉ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ  
PRO VŠECHNY KOMBINACE NÁKLADNÍCH VOZIDEL A PŘÍVĚSŮ 

• Nástavba s řízením teploty • Kontejnerová přeprava 

• Skříňová nástavba • Objemový tanker

• Nástavba s postranními plachtami • Sklápěč 

• Výměnné systémy • Speciální nebo těžká přeprava



VHODNÉ PRO DANÝ ÚČEL 
Společnost PACCAR Financial je specialistou v sektoru 

nákladní dopravy. Naši poradci znají váš obor podnikání: 

chápou, co obnáší přeprava zboží na dlouhé vzdálenosti, 

jak zvládat cyklické výkyvy ve stavebním průmyslu a jak 

přepravovat nebezpečné materiály, například v souladu 

s předpisy ADR*. Mají také technické znalosti různých 

pohonných jednotek a možností nástaveb pro vaše 

nákladní vozidla. Jelikož jsou vyzbrojeni těmito znalostmi 

a zkušenostmi, mají mnohem lepší předpoklady než kdokoli 

jiný k přesnému stanovení hodnoty vašeho nákladního 

vozidla, nástavby a přívěsu. Ať půjde o finanční leasing, 

operativní leasing, nabízíme na míru přizpůsobená řešení 

pro optimalizaci financování vašeho vozového parku.  

To vše je k dispozici za příznivou cenu na kilometr – 

koneckonců, váš obchodní úspěch je to, co nás motivuje.

Financování vozového parku hraje roli při zajištění úspěchu společnosti. Naši 

finanční specialisté vám mohou nabídnout na míru přizpůsobená řešení díky 

svým rozsáhlým znalostem nákladních vozidel DAF a oboru dopravy. Tato řešení 

jsou dokonale přizpůsobená vašim konkrétním potřebám a jsou k dispozici jak 

pro nová, tak pro použitá nákladní vozidla, nástavby a přívěsy.

OSOBNÍ PŘÍSTUP Nabízené možnosti 

financování přizpůsobujeme tak, aby vyhovovaly 

potřebám našich zákazníků. Specialisté ve společnosti 

PACCAR Financial vám poskytnou individuální podporu, 

která se stala charakteristickým znakem společnosti DAF. 

Díky našemu exkluzivnímu zaměření na dopravu známe 

tento sektor opravdu důkladně. Můžete se tedy 

spolehnout na rady odborníků, kteří mají hluboké znalosti 

a skvělé zkušenosti v oblasti, kde vaše společnost 

působí. Na základě vámi zadaných požadavků 

a preferencí vám nabídneme flexibilní možnosti 

financování vhodné pro vaše specifické potřeby  

dopravy i rozpočtu. 

* ADR (European Agreement concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Road neboli Evropská dohoda o mezinárodní 
silniční přepravě nebezpečných věcí) 

PACCAR FINANCIAL VÁŠ OBCHODNÍ  
ÚSPĚCH JE TO, CO NÁS MOTIVUJE

BEZ PROBLÉMŮ Můžete mít například v úmyslu uzavřít leasingovou smlouvu na čtyři roky, ale měli 

byste zvážit, jestli by pro vás ve skutečnosti nebyl lepší leasing na 50 měsíců. Toto je právě poradenství, které vám 

můžeme poskytnout. Nebo s vámi naopak můžeme probrat kratší leasing v případě, že třeba hodláte provozovat 

nákladní vozidlo při vysokém ročním počtu ujetých kilometrů. Můžeme rovněž nabídnout atraktivní možnosti 

financování pro použitá nákladní vozidla nebo smíšený vozový park a také pro doplňkové služby, jako je například 

strategie pojištění. Zajištění zdrojů veškerých těchto služeb prostřednictvím jediné společnosti přispěje ke snížení 

administrativního zatížení vaší společnosti.

JISTOTA Jak společnost PACCAR Financial, tak společnost DAF jsou součástí jedné z velkých společností 

s celosvětovou působností vyrábějících nákladní vozidla, PACCAR Inc. Již více než sto let zaujímá přední postavení 

v mezinárodním oboru nákladních vozidel. Společnost PACCAR je finančně silný globální hráč. Díky tomu je spolehlivým 

finančním partnerem, který je schopen poskytnout vám dlouhodobý klid vyplývající z této jistoty. Společnost PACCAR 

Financial je jednou z mála kaptivních finančních společností v sektoru automobilového průmyslu, která má vynikající 

mezinárodní kreditní hodnocení A+. 

NĚCO PRO KAŽDÉHO Společnost PACCAR Financial nabízí celou řadu flexibilních, na míru přizpůsobených 

řešení vhodných pro všechny typy podnikání. Nezáleží na tom, zda používáte jen jedno nebo více nákladních vozidel nebo 

provozujete velký mezinárodní vozový park: společnost PACCAR Financial má pokaždé řešení, které je nejvhodnější právě 

pro vaše operace. Vždy myslíme na budoucnost, a proto se zaměřujeme na váš dlouhodobý úspěch. Společnost PACCAR 

Financial je partnerem, kterého si zvolili mezinárodní klienti po celé Evropě. Naši poradci totiž hovoří jejich jazykem, znají jejich 

obor podnikání a jsou schopni poskytovat přizpůsobené služby s osobním přístupem, které se staly jejich charakteristickým 

znakem. Chcete-li využít tyto výhody, spojte se svým dealerem společnosti DAF nebo se obraťte přímo na našeho poradce. 

VÁŠ FINANČNÍ PARTNER PRO VOZIDLA DAF


