
Zimní servisní prohlídka pro Váš vůz ŠKODA
Užijte si příjemnou zimu za volantem díky naší profesionální péči. Navštivte s Vaším vozem značky 
ŠKODA zimní servisní prohlídku a budete mít jistotu, že se na něj můžete v náročném zimním provozu 
spolehnout. V případě nalezení závady Vám pak nabídneme opravu za skutečně výhodné ceny. 
Nenechte si ujít také zajímavou nabídku ŠKODA originálních dílů a příslušenství. Další informace získáte 
na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.

ŠKODA Service®

ŠKODA Originální díly®

ŠKODA Originální příslušenství®

Zaostřeno na zimní péči

ŠKODA doporučuje
Castrol EDGE Professional

Tato nabídka platí pouze u participujících obchodních partnerů ŠKODA AUTO, kteří ke komunikaci využívají výše uvedené produkty. Naše 
doporučené ceny nezahrnují náklady na montáž, pokud není uvedeno jinak. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Uvedené výrobky představují pouze 
část ze široké nabídky ŠKODA originálních dílů a ŠKODA originálního příslušenství. Uvedená nabídka platí pouze do vyprodání zásob. Právo 
na změny vyhrazeno.

Více informací a seznam participujících obchodních partnerů naleznete na www.skoda-auto.cz.

Nabídka ŠKODA originálních dílů

Výměna předních brzdových destiček

Výměna zadního dílu výfuku

Výměna brzdové kapaliny

Svěřte svou bezpečnost do správných rukou. ŠKODA Originální brzdové 
destičky jsou jedním ze základních prvků bezpečné jízdy. Za jejich výměnu 
zaplatíte např.:

Užívejte si na cestách ticho a současně šetřete palivo. Dopřejte svému 
vozu ŠKODA výhodnou nabídku výměny zadního dílu výfuku 
za neodolatelné ceny.

Věděli jste, že brzdová kapalina časem ztrácí své klíčové vlastnosti? 
Její včasná výměna Vám zaručí, že v případě potřeby zastavíte včas 
a bezpečně. Nezapomeňte, že interval výměny brzdové kapaliny je 
každé dva roky.

Fabia
Octavia Tour

Fabia
Octavia Tour

Fabia

již od 1 371 Kč
již od 1 375 Kč

již od 2 655 Kč
již od 3 271 Kč

již od 526 Kč

Uvedené ceny zahrnují servisní práci včetně náhradního dílu.

Uvedené ceny zahrnují servisní práci včetně náhradního dílu.

Uvedené ceny zahrnují servisní práci včetně brzdové kapaliny.

Linku ŠKODA Assistance můžete volat 24 hodin denně: 

 v České republice 800 120 000
 v zahraničí +420 236 090 002

a my Vám pomůžeme Vaši nepříjemnou situaci vyřešit.



Nabídka ŠKODA originálního příslušenství

Dopřejte si nad rámec klasické zimní servisní prohlídky ještě více 
péče za zvýhodněné a individuální ceny:

Přijeďte na zimní servisní prohlídku k autorizovaným servisním 
partnerům ŠKODA a využijte jejich vlastní individuální nabídky!

Zimní nabídka je zaměřena mj. na tyto servisní úkony:

- platnost emisí a STK, lékárničky a povinné výbavy
- kontrola stavu pneumatik včetně rezervy
- kontrola podvozku (výfuková soustava, brzdové trubičky, ochrana 
   proti korozi)
- kontrola těsnosti a stavu chladicí soustavy
- kontrola množství a koncentrace kapaliny v chladicí soustavě, 
   příp. doplnění*
- kontrola množství motorového oleje, příp. doplnění*
- kontrola množství brzdové kapaliny, příp. doplnění* 
- kontrola stavu akumulátoru, očištění pólových vývodů 
- kontrola funkce osvětlení 
- kontrola stavu čelního skla 
- kontrola funkce ostřikovačů, příp. seřízení a doplnění kapaliny 
   s přípravkem pro čištění*
- promazání závěsů a zámků dveří
- kontrola funkcí (řízení, spojky, elektrické výbavy), popř. zkušební jízda 

* Doplnění provozních kapalin a použité přípravky hradí zákazník.

Exteriér vozu – střešní systémy

Zimní sporty si nyní budete užívat ještě více. V naší nabídce střešních 
systémů najdete to pravé řešení pro Vaše cesty na zasněžené svahy. 

Střešní box ŠKODA
Nosič lyží s hliníkovým profilem
Příčný střešní nosič 
(Octavia II Combi, Roomster, Fabia II Combi)

6 849 Kč
1 922 Kč
2 867 Kč

Výměna a vyvážení kompletních kol

Na přání Vám vyměníme kompletní letní kola za zimní (platí pro dodání 
kompletních zimních kol zákazníkem) a provedeme vyvážení kompletních 
zimních kol před montáží.

 Záruka mobility

Doživotní záruka mobility je další věcí, která Vám může zajistit spokojené 
a pohodlné cestování s Vaším vozem:

 - zprostředkování příjezdu Service mobilu přímo na místo poruchy,
 - odtažení Vašeho vozu do nejbližšího smluvního servisu,
 -  v případě potřeby ubytování v hotelu nebo zapůjčení náhradního 

vozidla a jiné.

Exteriér vozu – zimní péče

Svěřte velkou péči malým pomocníkům. Díky ŠKODA originálnímu 
příslušenství budete připraveni na očekávané i neočekávané události.

Smetáček na sníh se škrabkou na led
Odmrazovač
Stop námraze

102 Kč
116 Kč
141 Kč

Zimní kompletní kola

Vyzrajte nad nástrahami zimních cest. Zimní kompletní kola z nabídky 
ŠKODA originálního příslušenství si se zimou poradí s přehledem.

Barum 185/60 R14 82T Polaris 3 (Fabia I, Fabia II)
Semperit 185/55 R15 86H Speed-Grip 2 (Roomster, Fabia II)
Barum 185/55 R15 82T Polaris 3 (Roomster, Fabia II)
Barum 195/65 R15 91T Polaris 2 (Octavia I)
Barum 195/65 R15 91T Polaris 3 (Octavia II)
Continental 205/50 R17 93H TS830P 
+ kolo z lehké slitiny Flash (Octavia II)

2 300 Kč
3 400 Kč
2 900 Kč
2 550 Kč
2 650 Kč
8 550 Kč

Exteriér vozu – sněhové řetězy

Sněhové řetězy 205/55 R16, 205/50 R17 
(Octavia II)
Sněhové řetězy 175/70 R14, 185/65 R14, 185/55 R15 
(Roomster)
Sněhové řetězy 185/60 R14 
(Fabia I, Fabia II)

1 661 Kč

1 198 Kč

1 661 Kč

Sníh a led nebudou mít šanci. Kvalitní sněhové řetězy ŠKODA výrazně 
zlepší jízdní vlastnosti Vašeho vozu na kluzké vozovce.

Interiér vozu – gumové koberce, plastové vany

Plastová vana do zavazadlového prostoru 
(Octavia II)
Plastová vana do zavazadlového prostoru 
(Fabia II Hatchback)
Gumové koberce 
(Fabia II)

3 150 Kč

532 Kč

533 Kč

Ochraňte interiér Vašeho vozu před sněhem, blátem a posypovou solí 
díky gumovým kobercům a plastové vaně do zavazadlového prostoru.

Uvedené ceny jsou včetně DPH, ze strany ŠKODA AUTO jsou doporučené a jsou platné od 17. 10. do 30. 11. 2011. Tato nabídka platí pouze 
u participujících obchodních partnerů ŠKODA AUTO, kteří ke komunikaci využívají výše uvedené produkty.

Zátěžový test baterie

Baterie je v zimním období nejvíce zatěžovanou částí automobilu. Víte, 
že nízké napětí baterie může způsobit výpadek signálu jedné či více 
řídicích jednotek vozu a znemožnit nastartování vozu? Proto Vám 
nabízíme zátěžový test baterie. V případě nutnosti Vám nabídneme 
baterii za zajímavou cenu. 

Nabídka je ilustrativní a je platná pouze u participujících obchodních partnerů ŠKODA AUTO v doporučeném termínu od 17. 10. do 30. 11. 2011.
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