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PSA aToyota začínajú
ďalšiu etapu
spolupráce v Európe
30. novembra 2018

Spoločnosti Toyota Motor Corporation (TMC) a Groupe PSA (PSA) dnes oznámili
začiatok novej kapitoly úspešného a vzájomne výhodného dlhodobého partnerstva na
európskom trhu.
Od konca roku 2019 rozšíri PSA rad úžitkových vozidiel dodávaných spoločnosti Toyota
Motor Europe NV/SA (TME) na predaj v Európe pod značkou Toyota. PSA bude spoločnosti
TME dodávať kompaktné dodávky (C-Van) zo svojho španielskeho závodu Vigo.
PSA a TME spustili spoluprácu v oblasti stredne veľkých ľahkých úžitkových vozidiel v roku
2012, keď sa vo francúzskom závode Hordain skupiny Groupe PSA začala vyrábať Toyota
PROACE.
Cieľom hlbšej spolupráce oboch firiem je využívať silné stránky jednotlivých subjektov pri
predaji kompaktných a stredne veľkých ľahkých úžitkových vozidiel v Európe, a tak ťažiť
z výhod optimalizácie nákladov na vývoj a výrobu. Toyota pokryje časť investičných
nákladov spojených s vývojom budúcich ľahkých úžitkových vozidiel a príslušnými
priemyselnými investíciami.
Od januára 2021 prevezme Toyota majetkovú kontrolu nad závodom Toyota Peugeot
Citroën Automobile Czech s.r.o. (TPCA) v Kolíne (ČR), výrobným podnikom so spoločnou
majetkovou účasťou, vyrábajúcim minivozidlá segmentu A.
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Podnik TPCA so spoločnou majetkovou účasťou vznikol na podnet spoločností PSA a TMC
v roku 2002 a súčasťou dohody bola aj doložka o preskúmaní, ktorá obidvom partnerom
umožňuje znovu posúdiť výšku svojho akcionárskeho podielu.
Závod sa stane dcérskou spoločnosťou TME, a pripojí sa tak k siedmim ďalším závodom,
ktoré Toyota aktuálne v Európe už prevádzkuje. Závod v Kolíne bude aj naďalej pre obidve
spoločnosti vyrábať minivozidlá segmentu A súčasnej generácie. Toyota do budúcnosti
plánuje, že vo svojom kolínskom závode zachová výrobu i zamestnanosť.
Uzavretie dohody komentoval výkonný viceprezident TMC Didier Leroy: „Dnešné
oznámenie odráža dopĺňajúci sa charakter avynikajúce vzťahy panujúce medzi Groupe PSA
aToyotou. Táto dohoda umožňuje každej zfiriem využívať navzájom svoje silné stránky
azároveň sa podeliť onáklady na technológie avývoj. Náš záväzok voči kolínskemu závodu je
dôkazom filozofie Toyoty vyrábať vozidlá vmieste ich predaja, ako aj našich dlhodobých
výrobných aktivít vEurópe.“
Carlos Tavares, predseda správnej rady Groupe PSA doplnil: „Otvárame novú kapitolu našej
úspešnej avzájomne výhodnej partnerskej spolupráce, postavenej na našom vzťahu dôvery
vzáujme čo najväčšieho prospechu pre našich zákazníkov inaše firmy.“

Doplňujúce informácie:
Závod TPCA Kolín (Česká republika), spustil výrobu v roku 2005:
Výroba 2017: 199 000 vozidiel pre 3 značky
Modely 2018: Peugeot 108, Citroën C1, Toyota Aygo
Závod Hordain skupiny Groupe PSA (Francúzsko), založený v roku 1992:
Výroba 2017: 135 000 vozidiel pre 3 značky
Modely 2018: Peugeot Expert/Traveller, Citroën Jumpy/Spacetourer a Toyota Proace
Závod Vigo skupiny Groupe PSA (Španielsko), založený v roku 1958:
Výroba 2017: 434 000 vozidiel
Modely 2018: Peugeot Partner/Rifter, Citroën Berlingo Van/Berlingo, Opel/Vauxhaul
Combo, Citroën C4 Spacetourer, Citroën C Elysées a Peugeot 301.
O skupine PSA
Groupe PSA navrhuje jedinečné automobilové produkty adodáva riešenia mobility naplňujúce
všetky zákaznícke očakávania. Skupina zahŕňa päť automobilových značiek (Peugeot, Citroën,
DS, Opel aVauxhall) aposkytuje širokú škálu služieb mobility ainteligentných služieb pod
značkou Free2Move. Jej strategický plán „Push to Pass“ predstavuje prvý krok knaplneniu vízie
skupiny stať sa „globálnou automobilkou so špičkovou efektivitou apopredným
poskytovateľom mobility, ktorý podporuje celoživotné vzťahy so svojím zákazníkom“. Groupe
PSA ako jeden zprvých novátorov na poli autonómnych aprepojených vozidiel sa tiež zaoberá
činnosťami financovania prostredníctvom spoločnosti Banque PSA Finance avýrobou dielov
pre automobilový priemysel prostredníctvom firmy Faurecia.
Toyota Motor Corporation (TMC) je globálna spoločnosť zameraná na mobilitu, ktorá vroku
1997 predstavila hybridný elektrický model Prius av roku 2014 prvý sériovo vyrábaný sedan
na palivové články Mirai. Automobilka Toyota so sídlom vjaponskom Toyota City vyrába
automobily už od roku 1937. Toyota shrdosťou konštatuje, že vsúčasnosti na celom svete
zamestnáva zhruba 370-tisíc pracovníkov. Títo zamestnanci spoločne v27 krajinách sveta
každoročne vyprodukujú približne 10miliónov vozidiel, od mainstreamových modelov cez
prémiové vozidlá až po minivozidlá aúžitkové automobily, ktoré sa predávajú vo viac než 170
krajinách aregiónoch pod značkami Toyota, Lexus, Daihatsu aHino. Ďalšie informácie nájdete
na stránkach: www.toyota-global.com.
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Toyota Motor Europe (TME) NV/SA riadi veľkoobchodný predaj a marketing vozidiel,
náhradných dielov a príslušenstva značiek Toyota a Lexus, ako aj výrobné a technické
prevádzky firmy Toyota v Európe. Toyota v Európe zamestnáva približne 20 000
pracovníkov a od roku 1990 tu investovala viac ako 9 mld. eur. Aktivity automobilky
Toyota na území Európy podporuje sieť 29 marketingových a predajných zastúpení v 53
krajinách, celkovo cca 3000 predajcov a 9 výrobných závodov. Toyota v roku 2017 predala
na európskych trhoch spolu 1 001 662 vozidiel značiek Toyota a Lexus. Ďalšie informácie
nájdete na stránkach www.toyota-europe.com
Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech s.r.o. (TPCA) je podnik so spoločnou
majetkovou účasťou firiem Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën. Výroba
v závode postavenom v roku 2002 v priemyselnej zóne Kolín-Ovčáry bola spustená vo
februári 2005. Počiatočné investície dosiahli výšku 26 mld. Kč. TPCA v súčasnosti
zamestnáva 2 400 pracovníkov a patrí medzi najvýznamnejších vývozcov v ČR. V závode sa
v súčasnosti vyrábajú malé automobily Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1, známe
svojou spoľahlivosťou a nízkou spotrebou paliva. TPCA využíva najekologickejšie
technológie, ako dokazuje osvedčenie BAT (Best Available Techniques – najlepšie
dostupné technológie), ktoré závod získal spoločne s certifikáciou systému ekologického
riadenia EN ISO 14001:2004. K rozvoju Kolína a okolia za posledných desať rokov prispelo
nielen vytvorenie niekoľko tisíc pracovných miest, ale aj podpora dobročinných projektov
v tomto regióne. Spoločnosť finančne podporila viac ako 700 projektov celkovou sumou
vyše 114 mil. Kč.
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