SIMPLY CLEVER

Společně s naším partnerem Shell jsme pro Vás připravili praktický dárek v podobě
letní sluneční clony na čelní sklo chránící interiér vozu před ostrým slunečním zářením.
Nabídka platí do vyčerpání zásob.
Přejeme Vám krásné léto!

VYKROČTE DO LÉTA!

99Kč

LETNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA OD 18. 6. DO 13. 7. 2007
Naše doporučené ceny, s výjimkou nabídky Škoda Tip, nezahrnují náklady na montáž, jsou uvedeny v Kč včetně DPH a platí po dobu konání
akce od 18. 6. do 13. 7. 2007. Nabídka uvedená v letáku platí u všech participujících autorizovaných servisních partnerů Škoda, jejichž
seznam najdete na www.skoda-auto.cz. Uvedené výrobky představují pouze část ze široké nabídky Škoda originálních dílů a Škoda originálního
příslušenství. Právo na změny vyhrazeno. Další informace získáte na Škoda Auto Info-Line 800 600 000 či na www.skoda-auto.cz.

Škoda doporučuje

ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®

LETNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA VOZŮ ŠKODA
Přípravy na léto jsou v plném proudu. Zapojte se do nich i Vy a vykročte do léta s námi. Naši servisní
mechanici připraví Váš vůz Škoda na toužebně očekávanou letní sezonu i na cestu nejen do teplých
krajin.
Navštivte autorizovaného servisního partnera Škoda a nechte si zkontrolovat všechny důležité části
svého vozu. Za bezstarostnou letní jízdu zaplatíte pouhých 99 Kč a budete mít zároveň jistotu, že Vy
i Vaši blízcí cestujete v bezpečí prověřeného vozu.
Po absolvování letní servisní prohlídky Vám vystavíme vyplněnou závěsku se seznamem provedených
kontrolních úkonů včetně potvrzení o stavu vozu.
Ať už pojedete na místní koupaliště, nebo k pobřeží Atlantiku, budete mít jistotu, že Váš vůz je odborně
zkontrolován a všechny jeho důležité součásti jsou v pořádku.
Pokud zjistí servisní mechanik při prohlídce Vašeho vozu Škoda případnou závadu a po dohodnuté
opravě přesáhne její cena hranici 1 000 Kč s DPH, bude Vám z ceny opravy odečteno 99 Kč, které jste
za letní servisní prohlídku zaplatili.
A protože víme, že je třeba Váš vůz chránit před ostrým letním sluncem, dostanete od nás jako malý
dárek sluneční clonu na čelní sklo. Nabídka platí do vyčerpání zásob.

ÚKONY SERVISNÍ PROHLÍDKY
• kontrola stavu a úplnosti povinné výbavy
(autolékárnička, sada žárovek a pojistek, výstražný trojúhelník, zvedák,
klíč na matice kol, rezervní kolo)
• kontrola funkce a stavu stěračů

• kontrola funkce ostřikovačů, příp. seřízení a doplnění kapaliny
s přípravkem pro čištění skel*

• kontrola stavu akumulátoru a očištění
pólových vývodů

• kontrola funkcí (řízení, spojky, elektrické výbavy), příp. zkušební jízda

• kontrola množství motorového oleje,
příp. doplnění*

• kontrola stavu brzdové kapaliny, kontrola množství,
příp. doplnění/výměna*

• kontrola těsnosti a stavu chladicí soustavy

• kontrola brzd na brzdové zkušebně

• kontrola množství a koncentrace kapaliny
v chladicí soustavě, příp. doplnění*

• kontrola stavu pneumatik

• kontrola funkce osvětlení, příp. seřízení světlometů

* Doplněné provozní kapaliny a použité přípravky hradí zákazník.

• kontrola podvozku
(výfuková soustava, brzdové vedení, antikorozní ochrana)

vše za 99 Kč

nabídka platí
od 18. 6. do 13. 7. 2007

KOMPLETNÍ LETNÍ PÉČE O VÁŠ VŮZ

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA ŠKODA ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chystáte se na dovolenou? Máme pro Vás zajímavou nabídku:
Mytí vozu a čištění interiéru
Před náročnou cestou na dovolenou důkladně umyjeme a nakonzervujeme
ochranným voskem karoserii Vašeho vozu. Naši profesionální mechanici navíc
vyčistí interiér Vašeho vozu tak, že bude zářit jako nový. Vaše cesta za letními
radovánkami tak bude mnohem příjemnější.
Čištění klimatizace
Máte ve svém voze klimatizaci? Nabízíme Vám vyčištění klimatizačního systému.
Pravidelným používáním klimatizace totiž dochází ke kondenzaci vody v oblasti
výparníku, což může způsobit tvorbu plísní a bujení bakterií. Následkem může
být nežádoucí zápach a také výrazné snížení účinnosti klimatizace. Vyčištění
provedeme nejmodernějšími přípravky doporučenými výrobcem.

Ochrana podvozku
V případě, že je během letní servisní prohlídky zjištěno na ochranné vrstvě
podvozku mechanické poškození, máme pro Vás řešení. Naši mechanici
odborně posoudí stav poškození a profesionálně vše opraví.
Kódování zamykání dveří (Fabia, Octavia, Superb a Roomster)
Myslíme na Vaši bezpečnost. Chcete-li zabránit nechtěnému vniknutí do svého
vozu například při čekání na křižovatce, lze u vozů s centrálním zamykáním
nastavit řídicí jednotku tak, aby se vůz automaticky uzamkl po rozjezdu při
rychlosti 15 km/h a vyšší. Pro odemčení vozidla stisknete buď tlačítko UNLOCK
(pokud je jím vůz vybaven), nebo se vozidlo automaticky odemkne při vytažení
klíčku ze zapalování. Nastavení je možné u vozů vybavených centrálním
zamykáním ze sériové výroby.
Montáž relé pro denní svícení
Mnozí z nás často zapomenou světla zapnout, což může výrazně pocítit naše
peněženka. Máme pro Vás chytré řešení. Nechte si u nás nainstalovat relé pro
denní svícení, a na zapínání světel můžete navždy zapomenout. Nabídka platí
pro vozy modelových řad Felicia, Fabia, Octavia Tour a Superb. U vozů Octavia
lze denní svícení nakódovat diagnostickým přístrojem.
Montáž příslušenství
Nabízíme Vám odbornou montáž produktů ze sortimentu Škoda originálního
příslušenství, jako například střešních transportních systémů, mechanického
zabezpečení řazení, tempomatu, autoalarmu, tažného zařízení, dělicí mříže,
prahových lišt atd. Naši mechanici provedou instalaci Škoda originálního
příslušenství na vysoké profesionální úrovni a v souladu s předpisy stanovenými
výrobcem.

SLEVA 15–20 %

RELÉ PRO DENNÍ SVÍCENÍ
zvýhodněná cena

původní cena

527 Kč
681 Kč
700 Kč
729 Kč

620 Kč
851 Kč
875 Kč
911 Kč

Felicia
Fabia
Octavia Tour
Superb
Uvedené ceny nezahrnují náklady na montáž.

SLEVA 10 %

DĚTSKÉ AUTOSEDAČKY
Isofix Duo Plus (9–18 kg)
(Fabia, Roomster, Octavia Tour, Octavia, Superb)
Kid (15–36 kg)

zvýhodněná cena

původní cena

6 830 Kč

7 589 Kč

3 574 Kč

3 971 Kč

(Fabia, Roomster, Octavia Tour, Octavia, Superb)

Bližší informace o nabízených službách Vám poskytne Váš nejbližší autorizovaný
servisní partner Škoda.

SLEVA 15 %

STŘEŠNÍ TRANSPORTNÍ SYSTÉMY

ŠkodaTip – VÝMĚNA BRZDOVÝCH DESTIČEK
V rámci letní servisní prohlídky Vám nabízíme mimořádnou slevu 15–20 % z ceny Škoda Tip na výměnu
brzdových destiček u vozů Felicia, Fabia a Octavia Tour.

Příčný nosič

zvýhodněná cena

původní cena

2 746 Kč

3 231 Kč

1 411 Kč
2 942 Kč

1 660 Kč
3 461 Kč

(Fabia Combi, Octavia Tour)

Uzamykatelný nosič jízdního kola
Základní střešní nosič Fabia

Sleva na výměnu brzdových destiček u vozů:

FABIA

-15 %

FELICIA

-20 %

OCTAVIA TOUR

Autolékárnička v textilním obalu
Výstražný trojúhelník
Nouzová světelná sada
Reflexní výstražná vesta

-15 %

Výběr z nabídky:
Výměna předních brzdových destiček u vozu Felicia
Výměna předních brzdových destiček bez signalizace opotřebení u vozu Fabia
Výměna předních brzdových destiček bez signalizace opotřebení u vozu Octavia Tour

SLEVA 5–15 %

NOUZOVÁ VÝBAVA

zvýhodněná cena

původní cena

703 Kč
1 433 Kč
1 465 Kč

878 Kč
1 694 Kč

Kompletní zvýhodněnou nabídku Škoda Tip získáte na www.skoda-auto.cz, na Škoda Auto Info-Line 800 600 000 nebo u participujících autorizovaných
servisních partnerů Škoda.

původní cena

290 Kč
203 Kč
351 Kč
204 Kč

341 Kč
239 Kč
390 Kč
215 Kč

SLEVA 7 %

AUTOCHLADNIČKA

1 727 Kč

(týká se motorizací 1,4; 1,6; 2,0; 1,9 SDI a 1,9 TDI 66 kW a 81 kW)

Cena zahrnuje Škoda originální díly, montáž a pomocný materiál včetně DPH.

zvýhodněná cena

Autochladnička, objem 6 l

zvýhodněná cena

původní cena

1 758 Kč

1 890 Kč

Společně s naším partnerem Shell jsme pro Vás připravili praktický dárek v podobě
letní sluneční clony na čelní sklo chránící interiér vozu před ostrým slunečním zářením.
Nabídka platí do vyčerpání zásob.
Přejeme Vám krásné léto!

Naše doporučené ceny, s výjimkou nabídky Škoda Tip, nezahrnují náklady na montáž, jsou uvedeny v Kč včetně DPH a platí po dobu konání
akce od 18. 6. do 13. 7. 2007. Nabídka uvedená v letáku platí u všech participujících autorizovaných servisních partnerů Škoda, jejichž
seznam najdete na www.skoda-auto.cz. Uvedené výrobky představují pouze část ze široké nabídky Škoda originálních dílů a Škoda originálního
příslušenství. Právo na změny vyhrazeno. Další informace získáte na Škoda Auto Info-Line 800 600 000 či na www.skoda-auto.cz.

