
Volkswagen Slovakia

plat od 1 050 € v hrubom*

ubytovanie

obedy 
od 1 €

zmluvná 
doprava

dovolenka 
navyše

13. a 14. 
plat

nástupný bonus
500 €

Na dobrej ceste k lepšej práci.
www.praca-vw.sk

*Mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 873 €,
  príplatok za zmennosť, osobné a skupinové hodnotenie.
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Rodina Volkswagen Slovakia sa neustále rozrastá. Počet našich 
členov vlani dosiahol číslo 13 700 a aj v roku 2018 plánujeme 
prijať stovky nových kolegov. Medzi najväčších zamestnávateľov 
na Slovensku patríme vďaka silnej značke, vyše 26-ročnej 
tradícii a stabilným pracovným miestam. Do nášho tímu 
v Bratislave naďalej hľadáme ľudí na rôzne pracovné pozície. 
Prax je vítaná, ale nie je podmienkou. Zaujímame sa aj 
o zamestnancov zo vzdialenejších regiónov, ktorým 
prispievame na dopravu alebo ubytovanie. 

Hľadáte prácu, alebo chcete zmeniť svoje súčasné 
zamestnanie? Aktuálne obsadzované pozície u nás sú:

→ výrobný pracovník pre montáž 
→ výrobný pracovník pre karosáreň 
→ výrobný pracovník pre lakovňu 
→ automechanik - výroba vozidiel 
→ autoelektrikár - výroba vozidiel 
→ autoklampiar - výroba vozidiel 
→ autolakovník - výroba vozidiel

Novonastúpeným zamestnancom ponúkame nielen najvyššie 
platy v priemysle a nástupný bonus 500 eur, ale aj mimoriadne 
široký sociálny program. Okrem finančných výhod ako 13. a 14. 
plat či odmena za hospodárske výsledky, ktoré sú vyplácané 
automaticky všetkým zamestnancom, naša spoločnosť myslí 
aj na rôznorodé skupiny kolegov a kolegýň rôznych vekových 
kategórií, v rozličných životných situáciách či s rôznymi 
záujmami.

Na nasledujúcich stranách tejto brožúry zistíte, aké benefity 
môžete získať pre seba a svojich blízkych. Staňte sa aj vy 
zamestnancom Volkswagen Slovakia!

Pridajte sa k nám!
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Zamestnanecké výhody

Volkswagen Slovakia zabezpečuje svojim 
zamestnancom stravu za dotovanú cenu. 
V areáli bratislavského závodu je trinásť 
výdajných miest. Strava je zaistená 
pre všetky pracovné zmeny a základný 

výber jedál pozostáva z dvoch druhov 
polievok, šiestich druhov hlavných jedál, 
šalátu a nápoja. Platba za stravu prebieha 
prostredníctvom zamestnaneckého 
preukazu. Spoločnosť uhrádza približne 

70 % z ceny menu. Príspevok platí 
na jedno teplé jedlo denne vrátane 
polievky. Vďaka nemu môžete 
obedovať už od 1 €.

Stravovanie - obedy od 1 €
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Do práce a z práce vás odvezieme
Volkswagen Slovakia svojim zamest-
nancom zabezpečuje autobusovú 
dopravu. Zmluvné autobusové linky 
pokrývajú trasy v hlavnom meste, 
ako aj v jeho širšom okolí (približne 
do vzdialenosti 150 kilometrov). 

 → Dopravu zabezpečuje 34 
mimobratislavských liniek. 

 → Približne 70 % nákladov na vašu 
cestu do práce a domov pokrýva 
zamestnávateľ.

 → Prvých 6 mesiacov je zadarmo.

Čo by ste mali vedieť, 
ak žijete mimo Bratislavy?  → Dopravu pre vás zabezpečujú  

tri autobusové linky.

 →  Ich trasa zohľadňuje aj polohu  
ubytovní, ktoré poskytujeme zamest-
nancom zo vzdialenejších regiónov. 

 →  Zmluvná doprava v rámci 
Bratislavy je bezplatná.

Čo by ste mali vedieť, ak žijete v Bratislave?
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U nás máte dovolenku nad rámec zákonaPomôžeme vám 
s ubytovaním

 → Prima v Trnávke

 → Tatrak v Devínskej Novej Vsi

 → Thorin v Devínskej Novej Vsi

 → Somo v Devínskej Novej Vsi

 → Thorin v Dúbravke

Ktoré ubytovne 
máme zazmluvnené?

Ako naši zamestnanci máte nárok 
na viacero voľných pracovných dní, 
ktoré vám poskytujeme nad rámec 
zákona. V rokoch 2018 a 2019 ide 
o jeden deň dovolenky ročne navyše.

Voľno na svadbu
Ak sa chystáte oženiť či vydať, máte 
nárok na 2 dni voľna s náhradou mzdy 
na prípravu vlastnej svadby. Ďalší deň 
voľna využijete, ak deň svadobného 
obradu pripadá na váš pracovný deň. 
Ak sa vydáva či žení vaše dieťa, 
spoločnosť vám tiež poskytne platený 
deň voľna, ak sa obrad koná počas 
vášho pracovného času.

Pracovné voľno pre otca 
pri narodení dieťaťa
Narodenie dieťaťa je výnimočnou 
udalosťou pre oboch rodičov. A keďže 
chápeme, že v tento deň chcete byť 
so svojou rodinou, radi vám to počas 

jedného dňa voľna s náhradou 
mzdy umožníme. 

Voľno pri nástupe prváčika do školy
Prvý deň v škole je nezabudnuteľný – 
nielen pre vašu ratolesť, ale aj pre vás.  
Vo Volkswagen Slovakia chceme, 
aby ste boli pri tom a tento deň 
si spolu užili. Využiť voľno môžu 
aj osamelí rodičia, ak majú v daný 
deň plánovanú rannú zmenu.

Kvartálne voľno pre osamelých 
rodičov  a jedného z rodičov, 
ak sú obaja zamestnanci 
Volkswagen Slovakia
V každom štvrťroku vám poskytneme  
deň voľna navyše, aby ste ho mohli stráviť  
so svojimi deťmi, ktoré majú menej ako 
18 rokov. Toto voľno nie je možné 
kumulovať a nárok naň vám vzniká 
až po uplynutí skúšobnej lehoty.

Volkswagen Slovakia zabezpečuje 
zamestnancom ubytovanie v piatich 
bratislavských zmluvných ubytovniach, 
v ktorých im spoločnosť v rámci 
sociálneho programu uhrádza časť 
mesačných nákladov na ubytovanie. 

Mesačné náklady sa v závislosti  
od ubytovne pohybujú vo výške približne 
90 €. Ubytovanie je určené zamestnancom 
zo vzdialenejších regiónov, ktorí 
nemôžu denne dochádzať za prácou.
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Odmeny a príspevky 

Dovolenková a vianočná odmena (13. a 14. plat)
Nárok na tieto odmeny majú všetci 
zamestnanci. Dovolenková odmena 
sa vypláca začiatkom júla v rámci júnovej 
mzdy, tvorí 60 % priemernej mesačnej 
mzdy a závisí od dĺžky trvania pracovného 
pomeru. Predpokladom na vyplatenie 
odmeny je trvanie pracovného pomeru 

vo Volkswagen Slovakia k 1. júlu 
kalendárneho roka. Výška vianočnej 
odmeny sa odvíja od dĺžky trvania 
pracovného pomeru. Percentuálny 
podiel sa pohybuje od 50 % pri 0 — 3,9 
odpracovaných rokov, až po 100 % 
pri 20 a viac odpracovaných rokoch. 

Odmena sa vypláca začiatkom decembra 
v rámci novembrovej mzdy. 
Predpokladom na vyplatenie odmeny je 
trvanie vášho pracovného pomeru 
vo Volkswagen Slovakia k 1. decembru 
kalendárneho roka.

Odmena za hospodársky výsledok
Ide o odmenu, ktorá sa vypláca začiatkom 
mája v rámci mzdy za mesiac apríl 
všetkým zamestnancom. Výška odmeny 
závisí od hospodárenia spoločnosti 
 Volkswagen Slovakia v predchádzajúcom 

roku. Minimálna celková odmena je 
garantovaná v priemernej výške 250 € 
na zamestnanca a závisí od jeho tarifnej 
triedy. Ak ste začali v závode pracovať 
v priebehu roka, bude vám vyplatená 

pomerná časť odmeny. Inými slovami: 
výška odmeny bude závisieť od toho, 
akú časť roka, za ktorý sa odmena za 
hospodársky výsledok vypláca, ste 
v spoločnosti odpracovali. 

% 50 65 70 75 80 85 90 95 100

roky 0 — 3,9 4 — 6,9 7 — 9,9 10 — 11,9 12 — 13,9 14 — 15,9 16 — 17,9 18 — 19,9 20 a viac

Tabuľka na určenie percentuálnej výšky vianočnej odmeny

Finančné odmeny, príspevky a služby
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Kompenzačný príspevok na dopravu / ubytovanie

Ide o príspevok vo výške 30 eur brutto 
mesačne. Vzťahuje sa na tých 
zamestnancov Volkswagen Slovakia, 
ktorí nemajú pridelené služobné auto. 

Príspevok sa kráti podľa počtu dní 
neprítomnosti zamestnanca 
na pracovisku (vrátane 
dní na služobnej ceste).

Ubytovanie Zmluvná doprava Kompenzačný príspevok 
na dopravu/ubytovanie

individuálna doprava nevyužívam nevyužívam mám nárok

zmluvná doprava nemám nárok využívam nemám nárok

ubytovne s úhradou dane 
za ubytovanie mestu BA: 

PRIMA, SOMO tehelňa

využívam využívam nemám nárok

využívam nevyužívam mám nárok

ostatné ubytovne využívam nemám nárok nemám nárok

zamestnanci 
v 12 hod. zmennosti

využívam nemám nárok nemám nárok

nemám nárok využívam (50%) mám nárok (50 % - 15 € brutto)

kyvadlová doprava v rámci BA nemám nárok využívam nemám nárok

Kedy máte nárok na kompenzačný príspevok?
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Oplatí sa u nás zostať

• 10-ročné jubileum: 350 €

• 15-ročné jubileum: 450 €

• 20-ročné jubileum: 1  000 €

• 25-ročné jubileum: 1  500 €

Zamestnanci, ktorí oslavujú pracovné výročie vo Volkswagen Slovakia, majú nárok 
na jednorazový finančný príspevok v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru:

Vážime si vernosť
Pre jubilantov oslavujúcich 
v danom roku 15., 20. a 25. pracovné 
výročie sa každý rok koná špeciálne 
podujatie. V ostatných rokoch to bolo 
predstavenie v Slovenskom národnom 

divadle, na ktorom sa jubilanti mohli 
zúčastniť s partnerkou/partnerom. 
Súčasťou poďakovania spoločnosti 
za odpracované roky je aj hodnotný 
darček (náramkové hodinky).
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Príspevok pri dlhodobej práceneschopnosti

Príspevok pri prvom riadnom odchode 
do starobného, predčasného 
alebo invalidného dôchodku

Pri neprítomnosti z dôvodu práceneschopnosti trvajúcej nepretržite dlhšie 
ako tri mesiace sa udeľuje príspevok v sume 200 €. Ak je práceneschopnosť 
dlhšia ako štyri mesiace, ďalšia podpora je 130 €.

Jednorazový príspevok sa udeľuje vo výške 1 000 € 
a je vyplácaný v poslednom zúčtovaní mzdy.

Náhrada príjmu pri práceneschopnosti
Počas prvých troch dní pracovnej neschopnosti majú zamestnanci 
nárok na náhradu príjmu vo výške 40 % z vymeriavacieho základu. 

Zľavy na produkty  
komerčných bánk

Zamestnanci majú nárok na rôzne 
zľavy na produkty poskytované 
komerčnými bankami. 
Volkswagen  Slovakia spolupracuje 
s tromi bankami, ktoré vám poskytujú 
viaceré výhody, ako napríklad zľavy 
z poplatkov za vedenie účtu, nižší 
percentuálny úrok na hypotéky 
či na kreditné karty.

Volkswagen Slovakia 
spolupracuje s týmito bankami:

• Tatra banka

• VÚB 

• Raiffeisen banka
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Zamestnanci majú nárok na príspevok 
zamestnávateľa do III. piliera. Podmien- 
kou však je, že každý, kto si chce uplatniť 
tento nárok, si musí sám na sporenie 
prispievať minimálne 0,25 % z hrubej 

mzdy. Výnimkou sú zamestnanci pracujúci 
na pracovisku klasifikovanom ako ZŠP 
a odpracujú na ňom viac ako 50 % 
svojho mesačného pracovného fondu. 
Títo nemusia platiť príspevok. 

Volkswagen Slovakia spolupracuje  
s týmito doplnkovými dôchodkovými 
spoločnosťami:

• AXA

• DDS Tatra banky

• NN Tatry-Sympatia 
bývalá ING – Tatry-Sympatia

• Stabilita

Príspevok bezplatným darcom krvi
Ak ste pravidelnými darcami krvi, 
máte po získaní niektorej z čestných 
plakiet nárok na finančný príspevok.

• Bronzová plaketa: 100 €

• Strieborná plaketa: 130 €

• Zlatá plaketa: 180 €

• Diamantová plaketa: 230 €

• Kňazovického medaila: 280 €

Sociálne príspevky 

Doplnkové dôchodkové sporenie
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Auto

Nákup koncernových áut 
Jedným z benefitov sú aj zľavy 
na nákup vozidiel koncernových 
značiek cez importérov Porsche 
Slovakia alebo ŠKODA. Zľavy 
sa pohybujú v rozmedzí 3 –17 %.

Operatívny lízing
Zamestnanci Volkswagen Slovakia majú 
nárok na operatívny lízing vozidiel. Ten 
prebieha dvakrát ročne: na jar a na jeseň.

Preukázať sa zamestnaneckým preukazom. 
Len toto stačí na to, aby ste si v mnohých 
spoločnostiach na Slovensku uplatnili zľavy 
až do výšky 40 %, ktoré vám prináležia ako 
členom rodiny Volkswagen Slovakia. 

Ide o stovky exkluzívnych ponúk z oblasti 
kultúry, športu, zdravia, rekreácie či 
gastronómie. Zamestnanci majú tiež 
možnosť získať registračnú kartu a part-
nerské výhody vo veľkoobchode METRO.

Výhody a zľavy pre zamestnancov

Kde všade môžete ušetriť?

• Allianz

• Decodom

• Drevona

• Eiffel Optic

• Euronics TPD

• EXIsport

• Fokus Očná optika

• OBI

• Reno

• Siko kúpeľne

• a v mnohých ďalších firmách 
a prevádzkach
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Zdravotná starostlivosť

Základná starostlivosť o zdravie  

Zdravotné strediská
Zdravotné strediská Volkswagen Slovakia pre zamestnancov 
zabezpečujú systém lekárskych preventívnych činností 
a ambulantnú zdravotnú starostlivosť. K pôvodnému 
zdravotnému stredisku pri nákladnej bráne pribudla nová 
budova, ktorá je k dispozícii od polovice júna 2017. 
Nachádzajú sa v nej ambulancie všeobecného praktického  
lekára pre dospelých, odborné ambulancie urológie, 
gynekológie, sonografie a lekáreň. Pôvodné zdravotné 
stredisko naďalej slúži na rehabilitačnú starostlivosť, 
vyšetrenia Check up a preventívne lekárske prehliadky. 
Nájdete tu odborné ambulancie očného, kožného 
a ORL lekára, ako aj kardiologickú, internú 
a ortopedickú ambulanciu.

Zamestnancom Volkswagen Slovakia je v zdravotnom stredisku 
k dispozícii aj zubná ambulancia. Niektoré výkony sú hradené 
priamo zo sociálneho fondu. Ide konkrétne o dentálnu hygienu 
(každý zamestnanec má nárok na dentálnu hygienu maximálne 
jedenkrát za 12 mesiacov) a vstupné vyšetrenia na založenie 
zdravotnej karty.

Zubná ambulancia 
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Na úvod absolvujete vstupné 
vyšetrenie u rehabilitačného lekára, 
ktorý zhodnotí stav vášho podporno-
pohybového aparátu a určí vhodnú 
procedúru. Rehabilitácia zahŕňa päť 
blokov procedúr.

V programe sú zahrnuté  
nasledujúce procedúry:

• oxygenoterapia

• termoterapia parafínom

• liečebná telesná výchova

Preventívno-liečebný program je 
určený pre zamestnancov, ktorí pracujú 
na pracoviskách so zvýšenou fyzickou 
záťažou a sú vystavení vibráciám. 
Ide o nadštandardnú zdravotnú 
starostlivosť s cieľom predísť 
poškodeniu zdravia zamestnancov.

Rehabilitácia v súvislosti s prácou
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Volkswagen Slovakia prostredníctvom 
sociálneho fondu podporuje nielen 
dovolenky doma či v zahraničí, 
ale formou príspevku aj rehabilitačné 
pobyty. Vybrať si môžete zo širokej 
ponuky kúpeľných zariadení a wellness 
hotelov na Slovensku. Predmetný pobyt 
musí obsahovať rehabilitačné procedúry, 
napríklad masáž, celotelové zábaly, 
magnetoterapiu, elektroliečbu 
alebo parafín.

Masáže

Masáž prináša hĺbkové uvoľnenie, 
odstraňuje únavu, preťaženosť, 
svalové kŕče, ako aj obnovuje 
pohyblivosť stuhnutých svalov. 
Cítite sa po nej lepšie z fyzickej 
i psychickej stránky. 

Ak máte záujem o túto formu 
relaxácie, Volkswagen Slovakia 
vám z jej ceny preplatí 60 %.

V ponuke sú nasledujúce procedúry:

• Teplozábalová procedúra 
(parafín či rašelina)

• Klasická masáž 
(relaxačná alebo stimulačná)

• Celotelový hydromasážny kúpeľ 

• Medová detoxikačná masáž

• Individuálna liečebná telesná výchova 

• Čiastočný kúpeľ (končatiny)

• Klasická masáž (čiastočná)

Zdravie, krása a rehabilitácia

Rehabilitačné pobyty
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V ponuke sú nasledujúce procedúry:

• Teplozábalová procedúra 
(parafín či rašelina)

• Klasická masáž 
(relaxačná alebo stimulačná)

• Celotelový hydromasážny kúpeľ 

• Medová detoxikačná masáž

• Individuálna liečebná telesná výchova 

• Čiastočný kúpeľ (končatiny)

• Klasická masáž (čiastočná)

Rodina

Dovolenky
Spoločnosť vám v rámci sociálneho 
programu ponúka možnosť raz za dva 
roky využiť príspevky na dovolenky 
a rekreácie na Slovensku i v zahraničí.

Aká je výška príspevku?

• Príspevok vo výške 300 € 
môže dostať zamestnanec, ktorý je 
slobodný, rozvedený či vdovec.

• Príspevok vo výške 500 € 
môže dostať zamestnanec 
s rodinou (manžel/manželka, 
vlastné nezaopatrené dieťa).

• Príspevok vo výške 700 € môže 
dostať zamestnanec s rodinou 
s tromi a viac nezaopatrenými deťmi.
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Nákup detského oblečenia, postieľky 
či kočíka. Toto sú len niektoré finančné 
výdavky, s ktorými je spojená radostná 
udalosť vo vašom živote – narodenie 
dieťatka. Spoločnosť vás pri tejto 
príležitosti podporí aj prostredníctvom 
príspevku pri narodení dieťaťa. 
Aktuálne ide o sumu 400 €.

Deti

Príspevok 
pri narodení dieťaťa

Príspevok na súkromné jasle

Boli ste minimálne šesť mesiacov na 
materskej či rodičovskej dovolenke, pričom 
ste následne svoju ratolesť dali do jaslí? 
Volkswagen Slovakia vám poskytne 
finančný príspevok na súkromné detské 
jasle či opatrovateľské centrum. Tento 
príspevok má slúžiť na úhradu časti 
výdavkov. Príspevok podlieha daňovej 
a odvodovej povinnosti podľa platných 
zákonov a máte naň nárok až do dovŕšenia 
štyroch rokov dieťaťa, ak súkromné 
zariadenie stále navštevuje.

Aký príspevok môžete získať?

• Príspevok sa poskytuje vo výške 
preu kázateľných mesačných 
nákladov, maximálne však 
do výšky 100 €/mesiac.  

• Výška príspevku bude krátená 
alikvotne vzhľadom na krátenie 
výšky úhrady za poskytnuté služby 
(dovolenka, prázdniny).
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Volkswagen Slovakia každoročne 
organizuje mikulášsky program pre vaše 
ratolesti i pre vás. Pre deti do 12 rokov je 
pripravený atraktívny program a 
mikulášske balíčky. Vaše staršie deti 
dostávajú lístky do kina.

Detské tábory
Ak má vaše dieťa od 6 do 15 rokov 
a chcete ho prihlásiť počas školských 
prázdnin do tábora, môžete požiadať 
o príspevok zo sociálneho fondu. 
Vybrať si pritom môžete ľubovoľný 
detský tábor podľa vlastného výberu 
so zohľadnením záujmových aktivít 
detí, lokality bydliska a cenových relácií 

Aký príspevok môžete získať?

• Spoločnosť vám prispeje sumou 70 € 
v prípade, že dieťa prihlásite na letný 
pobytový tábor na Slovensku.

• Spoločnosť vám prispeje sumou 120 € 
v prípade, že dieťa prihlásite na letný 
pobytový tábor v zahraničí.

• Príspevok na detský denný tábor je  
10 € / 1 dieťa / deň, maximálny počet 
dní je 20.

táborov. Príspevok na tábor sa vypláca 
podľa uvedených kritérií do výšky 
reálnej ceny tábora a v kalendárnom 
roku je možné priznať kmeňovému 
zamestnancovi – rodičovi zo sociálneho 
fondu príspevok na maximálne dva 
tábory na každé vlastné dieťa.

Mikulášska šou
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Šport 

Fitnes
Volkswagen Slovakia svojim zamest-
nancom poskytuje aj rôzne zľavy 
pri pravidelných návštevách fitnescentier. 
Využiť pritom môžete komplexnú ponuku 
aktivít prevádzok ako aerobik, spinning 
či joga. Príspevky zo sociálneho fondu 
sú do 15 €. Permanentky sú vstupové, 
alebo ide o mesačné balíky služieb, 
pri ktorých zamestnanec dostáva 
mesačný príspevok v príslušnej výške.

• Permanentky do fitnescentier sú 
určené pre zamestnancov a ich 
priamych rodinných príslušníkov.

• Zamestnanec má nárok na permanentky 
do všetkých ponúkaných fitnescentier, 
maximálne na jednu za mesiac.

Rolando – Športové centrum

• Adresa: Na Hriadkach 51,  
841 07 Bratislava

• Cena permanentky pre zamestnanca 
je 9 €, jej reálna cena je 20 €. 
Je 10-vstupová a určená do posilňovne 
a na spinning. Cvičenia ako zumba, 
bodywork, kalanetika, fatburner 
a cvičenie s deťmi má hodnotu 
dvoch vstupov z permanentky. 

• Welllness (5 vstupov), squash (3 vstupy).

Golem Club 

• Adresy v Bratislave: 
Bory Mall (Lamač 6780) 
Aupark (Einsteinova 18) 
Tower (Pribinova 25) 
Avion (Ivanská cesta 16) 
Central (Metodova 6)

• Vstup do prevádzok je možný 
na základe vystavenej Golem karty 
a zakúpením zvýhodneného 
mesačného Golem passu. Spoločnosť 
prispieva paušálnou sumou 15 €.
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Hokejová liga
Slovensko je hokejový národ 
a hokejom žijú aj naši zamestnanci. 
Aj preto Volkswagen Slovakia podporuje 
vnútropodnikovú hokejovú ligu a počas 
celého roka zastrešuje financovanie 
ľadovej plochy na ligové zápasy a turnaje. 

Futbalová liga
Fanúšikovia futbalu sa môžu zapojiť 
do podnikovej futbalovej ligy. Prihlásiť 
sa dá vždy pred začiatkom letnej alebo 
zimnej časti ligy. Víťazstvom vo futbalovej 
lige Volkswagen Slovakia si zároveň 
zabezpečíte miestenku na celoslovenský 
firemný turnaj v malom futbale.

Do firemnej ligy sa môžu zapojiť 
zamestnanci Volkswagen Slovakia. 
Úroveň hokejových zručností neroz-
hoduje. Určite sa budete mať aj 
od koho učiť. V tímoch sú totiž i hráči, 
ktorí hrávali v rôznych ligách, či už 
na Slovensku alebo v zahraničí, a dnes 
pracujú vo Volkswagen Slovakia.



Chcete pracovať vo Volkswagen Slovakia?
Všetky potrebné informácie nájdete na www.praca-vw.sk

Volkswagen Slovakia

Volkswagen Slovakia
@VolkswagenSlovakia

Volkswagen Slovakia
#volkswagenSlovakia

Volkswagen Slovakia

Kontakty

Volkswagen Slovakia, a. s.
Jána Jonáša 1
843 02 Bratislava 49 
Slovenská republika
www.volkswagen.sk

Hotline
tel.: +421 2 6964 6000
e-mail: job@volkswagen.sk


