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15. novembril 2016 otsustas firma AUTODISTRIBUTION INTERNATIONAL (ADI) juhatus 

allkirjastada liitumislepingu Horvaatias Zagrebis baseeruva CIAK Grupiga. Leping jõustub 

01.01.2017 ja selle eesmärgiks on AD kontseptsioonide rakendamine Horvaatia järelturul. 

Ettevõte hakkab tegutsema AD ADRIA nime all. 

 

Euroopa autovaruosade tööstuse juhtiv hulgimüügigrupp AUTODISTRIBUTION 

INTERNATIONAL asutati 1970. aastal. 35 riigis tegutsev ADI arendab tegevust turul, mis 

hõlmab 901,5 miljonit tarbijat ja 313,6 miljonit sõiduautot. 2015.aastal müüs 500 AD 

edasimüüjat 2800 hulgimüügipunkti kaudu peamiselt professionaalsetele remonditöökodadele 

rohkem kui 6 miljardi euro väärtuses kvaliteetseid autoosasid, tarvikuid, tööriistu ja seadmeid. 

Grupp osutab teenuseid erinevate riikide organisatsioonidele, et arendada ka kohalikul tasandil 

põhjalikus valikus lisaväärtusega teenuseid sealsetele klientidele. 

2014. aasta septembris ühendas ADI jõud USA organisatsioonidega National Pronto Association 

ja Federated Auto Parts, luues ettevõtte 1Parts Global Aftermarket Services Ltd. 

 

Horvaatia rahvaarv on ligikaudu 4,2 miljonit inimest ning riigis on ligikaudu 1,45 sõiduautot 

keskmise vanusega 12,8 aastat. AD Adria on Horvaatias esindatud CIAK Grupi kaudu, mille 

firmad (CIAK Auto, CIAK Truck, CIAK ja Grioss) on AD Adria uued liikmed. CIAK Grupp 

asutati 1994. aastal ja selle peakontor asub Zagrebis. Praegu tegeleb grupp sõiduautode 

varuosade turustamisega Horvaatias võrgustiku kaudu, millesse kuulub 46 kauplust ja 9 töökoda. 

Innovatiivsed IT lahendused, suur sõidukipark õigeaegsete tarnete teostamiseks, hea jõudlusega 

keskladu ja suur müügimeeskond on taganud CIAK Auto kiire kasvu ja hea kohaloleku kõikjal. 

Kommertssõidukite programmi osas on grupil Horvaatias 9 äriüksust, Bosnias ja Hertsegoviinas 

3 äriüksust ning Sloveenias 1 äriüksus. Lisaks varuosade turustamisele on grupp rohkem kui 

kümne aasta vältel tegutsenud ka Serbias, Sloveenias ning Bosnias ja Hertsegoviinas firmade 

CIAK Serbia, CIAK Slovenia ja CIAK Sarajevo kaudu. Praegu on nende firmade peamiseks 

tegevusalaks akude, määrdeainete ja autotarvikute hulgimüük ning sõiduautode ja 

kommertssõidukite varuosade turustamise osas on arengut oodata lähiaastatel. 

 

2015. aastal ületas CIAK töötajate arv 700 ja käive 85 miljoni euro piiri, millest 50 miljonit eurot 

tuli autotööstusest. „Paari viimase aasta jooksul oleme me rajanud tugeva vundamendi edasiseks 

kasvuks,” ütleb CIAK Grupi omanik Hr Ivan Leko. „Varuosade turustajana on meie eesmärgiks 

pakkuda parimat võimalikku teenindust kõikidel klienditasanditel, nii B2B kui B2C osas, 



kõikides riikides, kus me tegutseme. Ning ADI perega liitudes usume me, et saame meile 

pakutavast oskusteabest ja vahenditest palju kasu.” 

„Vahendid ja teadmised, mida ADI pakub, sealhulgas AD Garaaži teeninduskontseptsioon, 

teadmistebaas, teiste edukate turustajate kogemused jne on meie edasise tugeva kasvu jaoks 

eluliselt tähtsad. Me oleme õnnelikud, et leidsime organisatsiooni, mille tegevus on meie 

äriviisidega täielikult kooskõlas, ning me soovime saada esimeseks sõiduautode ja 

kommertssõidukite varuosade turustajaks, kes suudab oma tegevusega katta kogu regiooni.” 

 

ADI president Hr Thomas VOLLMAR märkis: „Me oleme uhked, et saame teha Horvaatias 

koostööd niivõrd professionaalse ja dünaamilise ettevõttega. Nad on tõestanud, et neil on tugev 

põhi ja õiged tulevikuplaanid. Võimalusi saab olema palju kõikide asjaosaliste jaoks: sellest 

partnersuhtest võivad tulevikus kasu lõigata ADI, CIAK ja nende vastavad meeskonnad, tarnijad 

ning kliendid, ent ka teised edasimüüjad naaberriikides.” 

 

Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust: 

 

ADI cssl, Leuvensesteenweg 272, B-3070 KORTENBERG 

Hr Omer WESEMAEL, tegevdirektor, tel: +32 2 759 29 95, e-post: omer.wesemael@adi.be 

 

AD ADRIA: Gornjostupnicka 96 – 10255 Gornji Stupnik / ZAGREB – HORVAATIA 

Hr Dominik LEKO, prokurist, tel: +385 1 64 49 394, e-post: dominik.leko@ciak-auto.hr      
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