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Jak a kdy vaše firma vznikla?
Vznikla v dubnu 2012, je tedy poměr-

ně mladá. Základ společnému podni-

kání dal náš dlouholetý koníček. Všichni 

tři spolumajitelé jsme vášnivými karava-

nisty s více než 15 lety zkušeností s cesto-

váním obytnými vozy po celé Evropě. 

Co považujete za klíčové okamžiky 
v historii firmy?

Získání výhradního zastoupení značky 

LMC pro český trh. Rozhodli jsme se vě-

novat tomu, co nás valnou část života baví 

a v květnu 2012 dovezli první nové obyt-

né vozy z německého Sassenbergu. Hlavní 

činností firmy je půjčovna, prodej a servis 

vozidel této značky. Využili jsme velké 

poptávky klientů po novém stylu svobod-

né dovolené a každý rok rozšiřujeme floti-

lu vozů v půjčovně o 4 obytné vozy. Sna-

žíme se jít trochu jinou cestou, pomáháme 

klientům spoluvytvářet jejich dovolenou, 

předáváme jim tipy z našich cest, přistaví-

me vozy do místa bydliště, snažíme se 

prostě o osobní přístup sedm dní v týdnu. 

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu věr-

ných klientů se nám to snad daří. 

Jaké máte plány do budoucna?
Vzhledem k výhodné poloze Pardubic 

uprostřed České republiky bychom chtěli 

zaujmout přední místo mezi půjčovnami 

obytných vozidel v zemi. Naší velkou 

ambicí jsou ale spokojení majitelé, takže 

se v současnosti více zaměřujeme na pro-

dej. Velkým plánem do budoucna je vý-

Caravan Centra Pardubice
Slibný rozjezd 

S tím, jak se rozvíjí a roste trh obytných aut a obytných 

přívěsů, jde ruku v ruce i růst nových firem v tomto 

oboru. O krátké historii, plánech i aktivitách firmy 

Caravan Centrum Pardubice jsme si povídali s panem 

Petrem Tesnerem, jedním ze spolumajitelů firmy.
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stavba nového sídla firmy u rychlostní 

silnice R37 – hlavní spojnice mezi Hrad-

cem Králové, Pardubicemi a Chrudimí, 

což zajistí klientům Caravan Centra mno-

hem lepší dostupnost.

Které značky zastupujete?
Německého výrobce LMC. Bohužel 

řadu let byla značka v České republice 

zanedbávaná předchozím prodejcem, což 

chceme změnit. Již od počátku jsme se 

s kolegy shodli na tom, že budeme zastu-

povat pouze jednoho výrobce obytných 

vozů, abychom netříštili síly a opravdu 

do detailů znali celou škálu modelů této 

značky. Dále jsme obchodními zástupci 

firmy MOVERA – německého prodejce 

doplňků pro karavanisty a servisním mís-

tem pro výrobky THETFORD.

Jaký model je z nabídky LMC 
nejprodávanější na našem trhu?

Největší zájem je o integrované vozy 

Explorer Sport Line s podélnými postele-

mi či letištěm vzadu. Podobně je na tom 

modelová řada polointegrovaných vozi-

del Breezer Lift. Tyto čtyřmístné prostor-

né vozy se sklopným lůžkem nad kabi-

nou vyhledávají především klienti 

na prahu důchodového věku, kteří si 

chtějí užít dlouhé cesty ve dvou a občas, 

třeba o prázdninách, vezmou s sebou 

i vnoučata. Důležitá je ale i hmotnost 

a doložnost. Pro cestující osoby a jejich 

věci většinou zbývá do 3,5 tuny ještě 

okolo 800 kg. Každé vozidlo je po přida-

 Petr Tesner, spolumajitel firmy Caravan Centrum Pardubice

 Obytné vozy LMC čekají na své zákazníky.
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né volitelné výbavě zváženo a zákazník 

obdrží přesný váhový certifikát vozu. 

Navíc má každý možnost půjčit si před 

koupí vozu stejné nebo podobné auto 

a řádně si ho týden prověřit. Tento pro-

nájem zákazníkovi posléze odečteme 

z prodejní ceny. 

Máte v nabídce kompletní modelovou 
řadu, nebo se zaměřujete jen na určité 
modely?

Po loňském sloučení modelů T.E.C. 

pod naši značku se takřka zdvojnásobila 

nabídka vozidel LMC, takže můžeme 

v současnosti poskytnout 30 typů obyt-

ných vozů všech modelových řad, od do-

dávek přes alkovny, po polointegrované 

a integrované vozy. Příznivci obytných 

přívěsů ocení 36 typů v pěti modelových 

řadách.

Máte auta na skladě, nebo si zákazníci 
vybírají podle katalogu?

Vzhledem k tomu, že nakupujeme no-

vé vozy do půjčovny, tak můžeme zákaz-

níkům ukázat zástupce všech modelo-

vých řad a nejžádanějších vnitřních 

dispozic. Skladové vozy bez využití v půj-

čovně nepořizujeme, protože si myslíme, 

že při takovéto investici si klient zaslouží 

výběr vlastní plnohodnotné výbavy, 

od motoru až po vzor čalounění.

Kolik je nyní vozů ve vaší flotile?
V současnosti máme v naší firmě k vi-

dění 13 obytných vozidel.

Jak probíhá předání auta novým 
zákazníkům?

Záleží na výrobním plánu dané mo-

delové řady a výbavy zvolené zákazní-

kem. Obecně ale platí, že nejzazší ter-

mín dodání jsou 3 měsíce. Pokud by si 

zákazník vybral z nabídky skladových 

vozů výrobce s pevnou, již danou výba-

vou, tak mu ho samozřejmě přivezeme 

do 14 dnů. Zákazník má také možnost 

rozsáhlé volitelné výbavy přímo z výro-

by. Pokud ho přesto plně neuspokojí, 

 První nové vozy v roce 2012  Zástupci všech modelových řad 
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nainstalujeme takřka cokoli posléze 

v našem servisu.

Prodáváte i náhradní díly?
Ano, pro obytné vozy a přívěsy LMC 

zajistíme veškeré náhradní díly pro mo-

dely od roku 1995.

Dáváte na auta záruku?
Ano, na motorovou část vozidla 

standardní 2 roky, ale třeba na těsnost 

vozu proti vlhkosti dává výrobce 

na všechny modelové řady 12letou zá-

ruku. Vozidla LMC jsou velmi populár-

ní na skandinávském trhu, a protože 

jsou vyvíjena pro zdejší drsné klimatic-

ké podmínky, tak si je výrobce jistý, že 

do nich opravdu nezateče.

Máte čas na vlastní cesty obytným 
autem nebo přívěsem?

Jak to tak bývá, času již mnoho není, 

ale snažíme si stále najít čas na náš ko-

níček. Pochopitelně již ne v hlavní sezo-

ně, ale jarní či podzimní toulání po Ev-

ropě má také své kouzlo. Moc rádi také 

jezdíme v zimě na lyže do Alp. 
tex t marké ta prok šanová

Foto lmc a archiv car avan

w w w.cpce.cz

  Populární LMC explorer Sport Line i 675 G. Tento vůz pro 4 osoby  

se díky veliké garáži, vysoké doložnosti a vnitřnímu uspořádání  

řadí k nejprodávanějším vozům v nabídce LMC.


