KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE

BMW Group nadaljuje s krepitvijo prodajno-servisno mreže v
Sloveniji.
+++ BMW krepi in konsolidira prodajno-servisno mrežo v Sloveniji. +++ AutoWallis
nadaljuje svojo mednarodno širitev s sklenitvijo zavezujočega dogovora s pomembnim
akterjem na trgu v Sloveniji za nakup njegovih dejavnosti in z njimi povezanih
nepremičnin. Predmet nakupa je Avto Aktiv Intermercatus d.o.o. +++
Ljubljana. Po predhodnem sporazumu, podpisanem novembra lani, so se pogajanja o nakupu
med AutoWallis in pomembnim igralcem na trgu v Sloveniji zaključila: madžarsko podjetje bo
pridobilo lastništvo nad poslovnimi dejavnostmi in z njimi povezanimi nepremičninami družbe Avto
Aktiv Intermercatus d.o.o, ustanovljene leta 2004. Avto Aktiv prodaja in servisira vozila BMW in
MINI v petih mestih (Koper, Kranj, Ljubljana, Nova Gorica in Trzin). AutoWallis je oktobra lani sklenil
prevzem največjega in edinega ljubljanskega prodajalca BMW v državi. Wallis Motor Ljubljana
skrbi za stranke BMW Group od novembra 2020.
Christopher Holger Puth, generalni direktor BMW Group Slovenija, je dejal, da bo nadaljnja
konsolidacija lastništva okrepila prodajno-servisno mrežo skupine BMW Group, jo pripravila na
prihodnje izzive, da bo lahko izpolnila najvišja pričakovanja strank. Péter Antal, ki je vodja
AutoWallisove prodajno-storitvene poslovne enote in je tako odgovoren za slovenski trg
maloprodaje in storitev, je poudaril, da želi družba razviti svojo prisotnost v Sloveniji na podlagi
svojih izkušenj, pridobljenih v preteklih desetletjih, predhodnega uspešno izvedenega
slovenskega prevzema lani in kapitalske moči skupine AutoWallis.
Prodajno-servisna mreža BMW Group Slovenija.
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BMW Group Slovenija svoje izdelke in servisne storitve ponuja prek mreže trgovcev, ki pokriva
celotno Slovenijo. Prodajno-servisni centri se nahajajo v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Kranju
in Novem mestu. Servisni centri pa v Trzinu, Novi Gorici, Vrhniki in Grosuplju.
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