ŠEKOVÁ
KNÍŽKA
2023
Využijte šekovou knížku plnou slev.
Získáte zvýhodnění až 20 %
na originální náhradní díly ŠKODA
a práci.
Platí pro vozy ŠKODA

starší 4 let

Výhody z šekové knížky mohou uplatnit zákazníci splňující tyto podmínky:
Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba.
Akce probíhá v autorizovaných servisech ŠKODA na území ČR.
Šek musí být uplatněn při předání vozu do opravy.
Šek lze uplatnit za předpokladu opravy/montáže u servisního partnera.
Z jedné šekové knížky lze využít více šeků najednou.
Zákazník vlastní vůz ŠKODA (CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, ROOMSTER,
YETI, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ NEBO SCALA) starý 4 a více let.
Šeková knížka se nevztahuje na historické vozy.
Šeková knížka se nevztahuje na Economy díly (trvale výhodná cena).
Slevu nelze uplatnit na produkty zakoupené přes ŠKODA E-shop.
Veškeré slevy jsou soudně nevymahatelné.
Vyplacení slevy v hotovosti není možné.
Platnost šekové knížky: 1. 1. – 31. 12. 2023.
ŠKODA AUTO a. s. si vyhrazuje právo na změny.
Seznam participujících servisních partnerů naleznete na internetových stránkách www.skoda-auto.cz nebo na infolince 800 600 000.

#1

Výměna ŠKODA Originálních
brzdových destiček, čelistí,
kotoučů a bubnů
Sleva 20 %

#2

Víte, že na kvalitě, provozní spolehlivosti a účinnosti brzd
závisí životy cestujících?
V každé naší brzdové destičce je ukryt proces pečlivého výběru materiálů
brzdového obložení, volba té nejlepší technologie jeho výroby, provedení
nejnáročnějších zkoušek, ale také vědomí, že v sázce jsou nejen škody
na Vašem vozidle, ale především lidské životy.

Výměna ŠKODA Originálního
středního a zadního dílu
výfuku
Vztahuje se i na samotnou výměnu
vyjma DPF filtrů.

Sleva 20 %

#3

Víte, že výfuk Vašeho vozu musí odolat enormní zátěži?
Je vystaven velmi vysokým teplotám, vnější i vnitřní vlhkosti, agresivním
posypovým látkám, prachu, kamínkům odletujícím od kol, otřesům a vibracím.
K výrobě výfukových soustav vozů ŠKODA používáme vysoce kvalitní nerezový
materiál nebo jeho kombinaci s oboustranně pohliníkovaným plechem,
čímž je zaručena maximální možná životnost.

Výměna ŠKODA Originálních
tlumičů
Sleva se vztahuje i na montážní díly
(uložení, ložiska), pružiny a také na přeměření
geometrie po výměně předních tlumičů.

Sleva 20 %

#4

Víte, že špatné tlumiče prodlužují brzdnou dráhu Vašeho vozu?
Výkon motoru, sílu brzd a pokyny volantu sice na vozovku přenášejí kola, ale
právě tlumiče pérování zaručují, že tato kola budou s vozovkou vždy v kontaktu.
Tlumiče pérování tak představují jeden ze základních pilířů bezpečné, hospodárné
a pohodlné jízdy každého motorového vozidla.

Výměna ŠKODA Originální
spojkové lamely, přítlačného
kotouče, vypínacího ložiska
a setrvačníku
Sleva 20 %

#5

Víte, že spojka je jedním z nejnamáhanějších prvků hnacího ústrojí?
Jen originální spojky Vám zaručí ideální přenos síly z motoru bez nežádoucích vibrací,
komfortní řazení a konstantní tlak na pedál.

Výměna ŠKODA Originálních
řemenů, řetězů, kladek
a vodních čerpadel v případě
výměny rozvodů (vč. náplní)
Sleva se vztahuje na materiál a práci.

Sleva 20 %

#6

Víte, že na životnosti ozubených řemenů a napínacích kladek závisí
životnost motoru?
Při nečekaném prasknutí, prodloužení či jiném poškození ozubeného řemene nebo
napínací kladky může dojít k neřízenému pohybu pístů a ventilů, a tím k jejich
vzájemnému střetu. Důsledkem mohou být nevratné škody na dílech motoru,
jejichž oprava pak bývá velmi nákladná.

ŠKODA Originální díly,
je-li celková cena opravy
nad 3 000 Kč (včetně DPH)
Do celkové hodnoty oprav pro použití tohoto
šeku nejsou zahrnuty hodnoty oprav,
na které byl uplatněn šek č. 1–5, popř. 7.
Maximální výše slevy je 5 000 Kč.

Sleva 15 %

#7

Autokosmetika ŠKODA
Dbáme na kvalitu a spolehlivost svých výrobků.
Doporučujeme používat ŠKODA Originální díly, které neustále
procházejí inovacemi i náročnými testy.

Pokud bude celková cena opravy vyšší než 1 000 Kč
(včetně DPH),  můžete si vybrat jednu libovolnou položku
ze seznamu autokosmetiky na druhé straně šeku zdarma.
Do celkové hodnoty oprav pro použití tohoto šeku
nejsou zahrnuty hodnoty oprav,
na které byl uplatněn šek č. 1–6.

Zdarma

#8
Jak si udržet perfektní vzhled svého vozu ŠKODA?
Spolehlivou odpověď přináší přípravky autokosmetiky
ze ŠKODA Originálního příslušenství.
Šampón s voskem
Prostředek k ošetřování kůže
Čisticí prostředek na přístrojovou desku
Prostředek na čištění interiéru
Odstraňovač hmyzu / čistič oken
Koncentrát na čištění skel 1 : 100
Gel na čištění ráfků kol
Odmrazovač skel
Stop námraze
Čisticí prostředek na skla během zimy

500 ml
250 ml
250 ml
300 ml
300 ml
40 ml
500 ml
500 ml
500 ml
1 000 ml

000096315C
000096323H
000096307D
000096301C
000096300C
000096311E
000096304C
000096322D
HBO096013
000096311F

Nákup ŠKODA
Originálního příslušenství
Sleva se nevztahuje na pultový prodej příslušenství,
sortiment kompletních kol (letní, zimní)
a na prodej volných pneumatik. Slevu lze uplatnit
pouze v případě provedené servisní práce
na voze nebo montáži příslušenství.
Sleva se nevztahuje na montáž příslušenství
a nelze ji uplatnit na produkty zakoupené
přes ŠKODA E-shop.

Sleva 20 %

Koupili jste si
ojetý vůz?
Ke každému modelu ŠKODA nabízíme široký sortiment originálního
příslušenství.
ŠKODA Originální příslušenství jsou produkty, které jsou doporučované a dodávané
výhradně výrobcem vozů ŠKODA. Investice do jejich kvality se Vám vrátí v podobě
komfortu a bezpečnosti jízdy.

Zkontrolujeme Vám ho zdarma.
Nabídka se vztahuje na vozy
CITIGO, FABIA, RAPID,
OCTAVIA, ROOMSTER, YETI,
SUPERB, KAMIQ, KAROQ,
KODIAQ NEBO SCALA
staré 4 a více let,
které máte ve vlastnictví
maximálně 6 měsíců.
Akce je platná pouze na území
ČR u spolupracujících
servisních partnerů ŠKODA.

Podporuje Váš vůz služby ŠKODA Connect nebo funkci SmartLink+?
Pokud ano, nainstalujte si aplikaci, aktivujte vozidlo a užijte si výhody online spojení!
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Více informací ke slevám naleznete na www.skoda-auto.cz.

