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           Lučenec, 09.03.2018 
Wacker Neuson odteraz s priamym predajom na Slovensku 

Vážení zákazníci, priatelia a obchodní partneri spoločnosti KLC, 

s radosťou Vám oznamujeme, že Wacker Neuson má odteraz na Slovensku sídlo vlastnej 
distribučnej spoločnosti. 

S účinnosťou od decembra 2017 skupina Wacker Neuson prevzala nášho dlhoročného 
partnera, KLC servis s.r.o., a ten odvtedy vystupuje pod menom Wacker Neuson s.r.o.  

Prevzatím sa dve pobočky v Lučenci a Bratislave zmenia na pobočky spoločnosti  
Wacker Neuson, na ktorých sa bude aj naďalej ponúkať značka Kramer.  
Naša ponuka aj naďalej zahŕňa celé portfólio značiek Wacker Neuson – od zhutňovania 
betónu, cez vibračné dusadlá, vibračné dosky a valce na zhutňovanie zeminy a asfaltu, 
búracie kladivá, rezačky, osvetľovacie telesá a balóny,  elektrocentrály a čerpadlá až ku 
kompaktným rýpadlám, kolesovým a teleskopickým nakladačom, ako aj dumprom – a Kramer 
s kolesovými nakladačmi, teleskopickými kolesovými nakladačmi a teleskopickými 
manipulátormi s pohonom všetkých kolies. 

Predajné oddelenie spoločnosti Wacker Neuson Slovensko bude aj naďalej viesť pán Peter 
Paška. Po jeho boku stojí náš dlhoročný riaditeľ Přemysl Bartoš. Taktiež sa tešíme, že 
spoločnosti Wacker Neuson Slovensko sa podarilo prevziať väčšinu Vám už známych 
zamestnancov firmy KLC z predajného, servisného a administratívneho oddelenia – vďaka 
tomu je zo strany spoločnosti Wacker Neuson Slovensko od prvého dňa zabezpečený 
vynikajúci servis výrobkov Wacker Neuson Kramer! 

Doterajšie telefónne a faxové čísla zostávajú zachované, a e-maily budú presmerované na 
nové adresy – krstné meno.priezvisko@wackerneuson.com. Staré e-mailové adresy KLC však 
zostanú na prechodné obdobie aktívne. Používajte, prosím, odteraz nové e-mailové adresy 
podľa priloženého zoznamu Vašich kontaktných osôb. 

Chceme, aby ste ako zákazníci na Slovensku, boli ďalej stredobodom nášho záujmu a 
dúfame, že budete ešte viac profitovať z našej bohatej ponuky služieb. Preto budeme k 
výrobkom Wacker Neuson a Kramer ponúkať dodatočné služby, aby ste dostali všetko z 
jedného zdroja:  
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poradenstvo o nových a ojazdených strojoch, finančné riešenia, údržba a oprava, prenájom 
vlastných výrobkov a rôznych prídavných nástrojov, ako aj rýchla disponibilita náhradných 
dielov. Mobilní servisní technici, ktorí prídu v prípade potreby priamo k zákazníkovi na 
stavenisko, sa rovnako ako špecialisti spoločnosti Wacker Neuson ,concrete solutions‘- 
konkrétnych riešení pre spracovanie betónu, starajú o pridanú hodnotu. 

V tomto zmysle sa Vám chceme ešte raz srdečne poďakovať ako dlhoročnému zákazníkovi 
spoločnosti KLC a tým aj Wacker Neuson alebo Kramer. Veľmi by nás potešilo, keby ste nám 
ako skupine Wacker Neuson na Slovensku prejavili rovnakú dôveru ako Vášmu doterajšiemu 
predajcovi KLC a prajeme Vám aj naďalej veľa zábavy a úspešnej práce s Vašimi strojmi 
Wacker Neuson a Kramer. 

Máte ešte otázky? Tak Vás radi privítame v jednej z našich pobočiek v Lučenci alebo 
Bratislave, prípadne nám zavolajte na číslo 0907 673 000. 

Tešíme sa na úspešnú spoluprácu, 

 

,  
--------------------------------------------------   -------------------

------------------------------- 
Peter Paška       Přemysl Bartoš  
(obchodný riaditeľ)      (riaditeľ) 

,  
--------------------------------------------------    
Alexander Greschner 
(Chief Sales Officer of Wacker Neuson Group) 

  



Kontaktujte nás, sme tu pre Vás! 

Meno Pozícia E-mail

Peter Paška obchodný riaditeľ peter.paska@wackerneuson.com

Peter Nosál produktový manažér CE peter.nosal@wackerneuson.com

Peter Jankovič firemný zástupca predaj peter.jankovic@wackerneuson.com

Marek Petráš firemný zástupca predaj marek.petras@wackerneuson.com

Marek Bohumeľ firemný zástupca predaj marek.bohumel@wackerneuson.com

Slavomír Vancák firemný zástupca predaj slavomir.vancak@wackerneuson.co
m

Tibor Klement manager pre servis a + 
prenájom tibor.klement@wackerneuson.com

Milan Halaj náhradné diely predaj milan.halaj@wackerneuson.com

Ivana Rybárová vedúci strediska Bratislava ivana.rybarova@wackerneuson.com

Henrich Macko vedúci strediska Lučenec henrich.macko@wackerneuson.com

Iveta Bahledová prenájom Lučenec iveta.bahledova@wackerneuson.co
m

Kevin Krutek prenájom Bratislava kevin.krutek@wackerneuson.com

Slavomír Kulich sklad/ logistika slavomir.kulich@wackerneuson.com


