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MODEL DAF LF ELECTRIC PRO 
MĚSTSKÝ ROZVOZ S 

„NULOVÝMI EMISEMI“ 
 
Společnost DAF zaujímá přední pozici v oblasti 
elektrických hnacích soustav pro užitková vozidla. 
Společnost DAF byla prvním evropským výrobcem 
nákladních vozidel, který uvedl na trh plně elektrický 
tahač – model CF Electric (CHJS až 37 tun, který je určen 
především pro distribuci do supermarketů a 
meziměstskou přepravu. Nedávno společnost DAF 
rozšířila svou nabídku vozidel EV o model 6×2 CF Electric 
vybavený řízenou zadní nápravou (CHV až 29 tun), což 
je ideální například pro svoz odpadu s „nulovými 
emisemi“. 
Vozidla řady CF Electric již najela několik set tisíc 
kilometrů u předních zákazníků a přispěla ke 
zkušenostem společnosti DAF s technologií elektrické 
hnací soustavy. Nový model LF Electric je nejnovějším  

 

 

 

produktem společnosti DAF, který 
disponuje plně elektrickou hnací 
soustavou. 
 

TÉMA MĚSÍCE: 
 
Rozhovor s Petrem Kousalem, 
majitel společnosti Kontpeko, 
který dlouhodobě spolupracuje 
se společností Truck Trade a 
značku DAF si velice pochvaluje. 
 

 
Více na straně č.3  
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TRUCK TRADE A VDL BUS & 
COACH PROHLUBUJÍ 
SPOLUPRÁCI V ČESKÉ 

REPUBLICE A NA SLOVENSKU 
 
Mnoholetá spolupráce mezi společnostmi VDL Bus & 
Coach a TRUCK Trade vstoupí od 1. ledna 2021 do nové 
fáze: tímto dnem se TRUCK Trade stane oficiálním 
distributorem výrobce autobusů VDL v České republice 
a na Slovensku a od nového roku tak převezme všechny 
aktivity. Avšak prodej náhradních dílů již od 1. prosince 
2020. 
 
 
 
 

 
Je to pro nás logický a žádoucí 
krok,“ vysvětluje Ferdinand 
Brouwers, výkonný ředitel 
společnosti VDL Bus & Coach 
Czech Republic. „Díky dobrému 
a intenzivnímu partnerství se 
společností TRUCK Trade se nám 
v posledních letech podařilo 
položit pevné základy. Díky své 
vynikající organizaci prodeje a 
servisu jsou silným hráčem na 
místním trhu. Tento další krok naší 
spolupráce umožňuje společnosti 
VDL Bus & Coach optimálně 
využívat jejich síť. “ 
 
 

SPOLUPRÁCE 
 
Obě společnosti – TRUCK Trade i 
VDL Bus & Coach se budou 
společně snažit o další rozšíření 
prodeje autobusů VDL, jejich 
servis a prodej náhradních dílů 
po celé České republice a 
Slovensku. Navzájem si budou 
předávat profesní a odborné 
znalosti, které využijí pro úspěšnou 
spolupráci. 
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TÉMA MĚSÍCE: 
 

Rozhovor s Petrem Kousalem, majitel 
společnosti Kontpeko, který dlouhodobě 
spolupracuje se společností Truck Trade a 
značku DAF si velice pochvaluje. 

Co je Vaší hlavní podnikatelskou činností? 
 
Začínali jsme jako malá firma v Brně, kterou vždy 
zajímalo čisté prostředí, likvidace odpadů a vše s tím 
spojené. Během těchto let jsme se rozšířili tak, že 
poskytujeme spousty služeb, abychom pomohli a 
usnadnili práci nejen firmám, ale i všem lidem v Brně a 
Brně-venkov. 
 
Jak dlouho používáte vozidla značky DAF? 
 
V roce 2001 jsme zakoupili svůj první nákladní vůz a 
začali podnikat, ale pod názvem Petr Kousal. Byl to pro 
nás nový start, do kterého jsme se vrhli po hlavě a s 
nadšením. Náš první náklaďák značky Liaz je pro nás 
dodnes velkou srdcovkou, která občas pomůže. 
V roce 2005 jsme se rozhodli, že je na čase pořídit si 
dalšího parťáka. Přibývalo zakázek, ale i poptávek na 
další služby. A tehdy padlo rozhodnutí pořídit našeho 
prvního Dafa CF. Skvěle zapadl do našeho týmu a my 
mohli pracovat dál na větších zakázkách. No a to nám 
zůstalo do dnes. I značka DAF je pro nás velkou 
srdcovkou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak hodnotíte dlouholetou 
spolupráci se společností 
Truck Trade? 
 
Řekl bych, že kladně. Pousměje 
se pan Kousal a dodává.  
„Řekl bych, že je to jako moje 
druhá rodina a vzájemně se 
staráme jeden o druhého. Truck 
Trade o to aby mi jezdily vozidla a 
já o to abych jim přinesl nějakou 
korunu na servis“ Dodává 
s úsměvem Petr. „A navíc mi uvaří 
i dobré kafe.“ 
 
Co je pro Vás ve Vašem 
podnikání důležité? 
 
Zakládáme si především na 
vstřícném, férovém přístupu a 
zodpovědném plnění 
stanovených dohod. 
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OMEZENÍ PROVOZU V DOBĚ 
OPATŘENÍ VLÁDY 

 
Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři, 
S odvoláním na usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021 o přijetí 
krizového opatření je provoz našich středisek omezen do 
odvolání. 
Servisní služby /příjem vozidel, výdej vozidel po opravě/ je 
v provozu dle běžné otevírací doby. 
Dále prodej náhradních dílů a příslušenství je v online 
provozu a vyzvednutí /výdej/ zboží je možné dle běžné 
otevírací doby. Prodejní oddělení nových a ojetých vozů 
je do odvolání uzavřeno! 
Vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli Vám 
nabídnout možnost Bezkontaktního prodeje našich 
vozidel. Kontaktujte tedy v případě zájmu Našeho 
prodejce, anebo volejte na tel.: 547 103 611, piště na e-
mail: trucktrade@trucktrade.cz 
Sledujte prosím naše webové a Facebookové stránky o 
znovuotevření oddělení prodeje nových a ojetých vozidel. 
 
Přejeme Vám hodně zdraví a děkujeme za pochopení. 

 

SERVISNÍ 
ZAKÁZKU MŮŽETE 

OBJEDNAT I 
ONLINE 

 
Před příjmem Vašeho vozidla 
na náš servis musí řidič vyplnit 
formulář, který Vám tímto 
nabízíme ke stažení na našich 
webových stránkách,  jeho 
předvyplněním ušetříte čas 
spojený s předáním vozidla 
technikovi. Stačí jej k nám 
odeslat e-mailem na kontakty 
vybraného servisního střediska, 
nebo jej vyplněný vytisknout a 
přivézt s sebou. 
 
https://www.daftt.cz/ 


