


Zgodovina: 

• Tradicijo smo začeli ustvarjati že daljnega leta 1974 pod nazivom 
Avtohiša Ljubljana. Pred tem je podjetje nekaj let poslovalo kot servis 
za vzdrževanje vozil državne administracije.

• 29. januarja 1979 smo sklenili pogodbo z IMV Novo Mesto za 
vzdrževanje in prodajo proizvodnega in prodajnega programa.

• 3. januarja 1994 postanemo ponosni koncesionar Revoza.

• 14. julija 1994 se preimenujemo v Avtohiša Real.



Avtohiša Real največji pooblaščeni prodajalec 
vozil Renault in Dacia v Sloveniji.

Podjetje Avtohiša Real deluje na 2 lokacijah oz. poslovnih enotah: 

- PE Ljubljana in 

- PE REMONT Kranj.



Struktura avtohiše Real

Osnovno strukturo našega 
podjetja tvori 5 oddelkov:

• Prodaja novih vozil Renault, 
Dacia in Nissan

• Prodaja rabljenih vozil

• Servis

• Karoserijska delavnica

• Trgovina z rezervnimi deli in 
dodatno opremo

Celovito ponudbo dopolnjujejo še:

• Avtomatska avtopralnica

• Avtovleka in pomoč na cesti 24 
ur na dan vse dni v letu

• Tehnični pregledi in registracije 
vozil na isti lokaciji



Prodaja novih vozil:

- prodaja pravnim in 
- fizičnim osebam



Servis:

Zakaj izbrati nas?

- Na vse vgrajene nadomestne dele in 
opravljeno delo vam nudimo 1-letno 
garancijo.

- Ponudimo vam nadomestno vozilo za 
čas servisa.

- Usposobimo tudi starejša vozila.

Nudimo:

- Mehanična in elektrikarska dela

- Tapetniška dela

- Priprava vozila za tehnični pregled in 
tudi izvedba pregleda na istem mestu

- Nadomestna vozila

- Meritve izpušnih plinov

- Vulkanizerska delavnica, s hranjenjem 
pnevmatik

- Testiranje zavor, amortizerjev, kontrola 
optike in več ...



Trgovina in skladišče z nadomestnimi deli

- Nudimo originalne nadomestne 
dele za znamke vozil Renault, Nissan 
in Dacia.

- Na zalogi imamo ves čas približno 
4000 različnih nadomestnih delov v 
vrednosti 700.000 €.

- Zaposleni v skladišču skrbijo za 
izdajo nadomestnih delov, ki jih 
potrebujemo znotraj lastne servisne 
in karoserijske delavnice za popravila 
vozil naših strank.

- V trgovini nadomestnih delov si lahko 
zunanje stranke kupijo nadomestne 
dele, dodatno opremo,..

- Poleg tega preko veleprodaje 
oskrbujemo z originalnimi deli tudi 
zunanje nepooblaščene serviserje in 
karoserijske delavnice.



Karoserija ( kleparsko - ličarska delavnica ):

• Nudimo kompletno karoserijsko 
storitev. Izvajamo vsa tudi najbolj 
zahtevna kleparska in avtoličarska 
popravila. 

• Ni ga zaletenega avtomobila, ki ga 
naši zaposleni ne bi znali popraviti.

• Popravila izvajamo tako na vozilih za 
katere smo pooblaščeni kot tudi za 
vse ostale znamke vozil.

• Sklenjene imamo pogodbe z 
vsemu Zavarovalnicami, ki 
delujejo v Sloveniji.

• Izvajamo tudi popravila poškodb 
od toče brez lakiranja vozila.



Avtohiša Real 
zaposlitev:

Redno zaposleni :

• Trenutno zaposlenih je 117 
oseb.

• Kontakt : ga. Mateja Meško 

mateja.mesko@avtohisa-real.si

Praktično delo za dijake:

• Imamo pogodbo s šolo S-
strokovno izobraževanje 
Ljubljana in Šolski center Škofja 
Loka – avtomehanik, avtoličar, 
avtokaroserist.

• Kontakt : g. Tomaž Šoba 
tomaz.soba@avtohisa-real.si



Avtohiša Real ponosni sponzor :

• Glasbena skupina: Big Foot Mama

• Glasbenik Nino Ošlak

• Kajakaš Nejc Žnidaršič 

• Rokometno društvo Litija

• Tek po Ljubljani

• Triglav tek

• Pohod ob Kamniški Bistrici

• Pohod na sv. Primoža 

• …


