CESTNÁ DOPRAVA

Kto vyhral nový náves KÖGEL Cargo-MAXX?
V roku 2012 na Slovensku predal Hochstaffl Slovakia
najviac návesov a zrejme k tomu prispela aj veľká
súťaž o nový náves KÖGEL Cargo-MAXX.

a„Van of the Year“. Tu sa musíme trochu pristaviť a vysvetliť jedno„malé
nedorozumenie“, ktoré spôsobil moderátor programu Maroš Páleš (redaktor rádia VIVA – dopravný servis). On totiž presviedčal hostí, keď boli
spolu na pódiu p. Bujna a p. Cvengroš, že „aké je to pekné, že spolupracujú časopis TRUCKER a časopis TRANSPORT...“ no zmiatol tým aj nás.
Vysvetlenie: Nespolupracujeme s českým časopisom TRUCKER a zakladateľ tohto časopisu Stanley Cvengroš už vyše dva roky nepracuje
pre TRUCKER, ale spolupracuje s časopisom TRANSPORT a LOGISTIKA,
posilnil tím nášho časopisu, čomu sa veľmi tešíme. Mnohí priaznivci
p. Cvengroša hovoria, že po jeho odchode z Truckera „to už nie je ten
časopis, ktorý si za jeho pôsobenia obľúbili“.
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Spievajúci šéf servisu

úťaž „Vyhraj náves“, ktorú pri príležitosti 40. výročia založenia rakúskej spoločnosti Hochstaffl zorganizovala spoločnosť Hochstaffl
Slovakia spolu s partnermi Tatra Leasing,ČSOB Leasing, HIPO CAR , Autoplachty Gamar, Kaiser Spedition a LUXUR Media.
Aj napriek snehovej kalamite, ktorá 7. februára
2013 postihla stredné
a východné Slovensko,
bola účasť veľká – takmer
250 hostí prišlo v očakávaní výhry a k tomu im
hrala príjemná hudba
skupiny TENOR doplnená
bohatým cateringom
a ochutnávkou rakúskych
vín. Akciu prišiel podporiť
aj zakladateľ a majiteľ spoločnosti Hochstaffl Group
pán Johan Hochstaffl,
páni Thomas Heckel – konateľ spoločnosti KÖGEL
GmbH a Wolfgang Schuster - obchodný riaditeľ KÖGEL. Partnerov súťaže „Vyhraj náves“ privítali
konatelia Hochstaffl Slovakia Peter Drahovský a Michael Hochstaffl a poďakovali za podporu partnerom, ktorými boli: Zdeněk Bezzemek - konateľ HIPOCAR, Ing. Edita Szászová - obchodná riaditeľka TATRA Leasing, Ing. Richard Daubner – generálny riaditeľ ČSOB Leasing, Igor
Kaiser – majiteľ KAISER Spedition, Mgr. Viliam Bujna – konateľ LUXUR
Media, Ing. Stanislav Cvengroš - truckerská legenda a editor časopisu
TRANSPORT a LOGISTIKA.
Slávnostná a priateľská atmosféra bola okorenená očakávaním výhry
návesu KÖGEL Cargo-MAXX. Príprava i losovanie bolo veľmi korektné.
Garantom losovania bol práve legendárny novinár Stanley Cvengroš,
ktorý je doposiaľ najznámejším česko-slovenským novinárom v zahraničí a jedným z najstarších členov medzinárodnej jury„Truck of the Year“
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Vari najväčším prekvapením večera bolo hudobné
vystúpenie vedúceho servisu Hochstaffl Slovakia
Matúša Jendrucha. Jeho vystúpenie bolo presvedčivé a nielen prefektne zaspieval, ale aj zahral na
trúbke, celá jeho rodina je muzikantská. Presvedčili
o tom aj jeho sestry, zo skupiny „Súrodenci Jendruchovci“, ktoré štvorhlasne zaspievali Michaelovi Hochstafflovi
oslavnú pieseň
„Happy Birthday to You“, keď mu
niesli daček k jeho
okrúhlemu jubileu
(40 r.) – tortu v tvare
kamióna od jeho
slovenských kolegov. Spoločnosť Hochstaffl Slovakia a jej pracovníci sa
predviedli ako jedna veľká rodina a atmosféra podujatia bola skvelá.
Hochstaffl Slovakia predáva a servisuje návesy, predáva diely na
všetky návesy s dôrazom na zmluvný servis značiek KÖGEL, MENCI,
WABCO, HALDEX, KNORR, SAF, BPW, Valx a Cargo Floor, ale aj WECON
a HIPO CAR. Jeho materská rakúska spoločnosť oslavuje 40. výročie
svojej dlhej cesty za obchodným úspechom nielen v Rakúsku, ale aj v
Nemecku, Maďarsku, Chorvátsku, Slovinsku, Srbsku, na Slovensku (od
roku 1995) a Rumunsku.
Výhercovia:
1. Nový náves KÖGEL Cargo-MAXX od HOCHSTAFFL Slovakia =
ORLAN TRANS GROUP SLOVAKIA s.r.o.
2. Lízing prípojného vozidla s nulovým navýšením od TATRA Leasing =
AK TRADE s.r.o.
3. Lízing prípojného vozidla s nulovým navýšením od ČSOB Leasing =
BOSTA s.r.o.
4. Poukaz na zimnú alebo letnú dovolenku v hodnote 600 eur od TATRA
Leasing = TRUCKWAY s.r.o.
5. Prívesný vozík za osobné auto zn. AGADOS od GAMAR-TM =
Zsolt Varga
6. Sada bočných plácht na náves s 3-stranným zhrňovaním od KAISER
Spedition = PRAPOL s.r.o.
7. Horský bicykel zn. LAPIERRE od AUTIA PACOV = Roman Vičan - VVP
8. Inzerciu v magazíne TRANSPORT a LOGISTIKA v hodnote 2300 eur
od HOCHSTAFFL Slovakia = JAROTTATRANS, s.r.o.
9. 3 x ročné predplatné magazínu TRANSPORT a LOGISTIKA od LUXUR
Media = STD DONIVO, a.s.
10. 2 x 25-litrový kanister čistiaceho prostriedku NERTA od NERTA =
R.H.TRANSPORT s.r.o. a TINO SK s.r.o.
11. Poukaz na 3 x TRUCKWASH od NERTA = LIGNUM MDV plus, s.r.o.
12. Servisné práce na prípojné vozidlo na 1 rok zdarma od HOCHSTAFFL
Slovakia = M-EXPRES SPED spol. s r.o.
13. Model kamiónovej súpravy „Vyhraj náves“ = ZANO TRANS s.r.o.
Výhercom aj oslávencovi Hochstaffl GmbH gratulujeme!

