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ŠKODA rozšiřuje záruku na pneumatiky Pneugarance 
 

› ŠKODA Pneugarance: bezplatná tříletá záruka na poškození a vady pneumatik 

› Rozšíření: služba ŠKODA Pneugarance nyní nově dostupná pro všechny zimní i 

letní pneumatiky a zimní kompletní kola ŠKODA 

› ŠKODA Originální příslušenství: bohatý sortiment pneumatik pro kompletní 

modelovou paletu ŠKODA 

 

Mladá Boleslav, 8. března 2016 – ŠKODA AUTO Česká republika rozšiřuje záruku 

na pneumatiky ŠKODA Pneugarance. Při koupi zimních nebo letních pneumatik, 

či kompletních zimních kol v autorizované síti ŠKODA nebo na ŠKODA E-shopu, 

získají zákazníci bezplatně tříletou garanci na poškození s možností započtení 

zůstatkové hodnoty pneumatiky. 

 

Rozšířená záruka Pneugarance chrání zákazníky ŠKODA AUTO před nenadálými 

finančními náklady v případě neopravitelného poškození pneumatiky. Záruka kryje i 

poškození způsobená například najetím do výmolu, proražením o kámen, obrubník nebo 

předměty na vozovce.  

 

„ŠKODA Pneugarance funguje formou poměrného započtení zůstatkové hodnoty 

poškozené pneumatiky při nákupu nového pláště,“ přibližuje službu Karel Starý, vedoucí 

servisních služeb ŠKODA AUTO Česká republika. Míru opotřebení vyjadřuje aktuální 

hloubka dezénu, výše krytí dosahuje až 70 % aktuální prodejní ceny konkrétní 

pneumatiky. „Zákazníci s platnou doživotní Zárukou mobility nebo paketem Záruka 

mobility PLUS mohou zdarma využít asistenční služby na místě, například výměnu 

poškozeného kola za rezervní, nebo možnosti bezplatného odtahu do nejbližšího 

autorizovaného servisu ŠKODA,“ upřesňuje Karel Starý. 
 

Sortiment pneumatik z nabídky ŠKODA Originálního příslušenství pokrývá celou aktuální 
modelovou nabídku značky ŠKODA, na výběr jsou také kompletní kola jak s litými disky, 
tak i plechovými ráfky. Pro posledně jmenované jsou v nabídce velkoplošné plastové 
kryty kol v originálním designu ŠKODA. S výběrem a následnou montáží optimálního 
obutí pomůže kterýkoliv autorizovaný servisní partner ŠKODA v České republice. 
 

Záruka ŠKODA Pneugarance platí 36 měsíců od data prodeje. Pro uplatnění záruky je 

třeba doložit fakturu či doklad o zaplacení pneumatik nebo kompletních zimních kol a VIN 

kód vozidla. Obutí zakoupené v rámci plnění ŠKODA Pneugarance opět automaticky 

získává tříletou záruku. 
 

 

Pro další informace, prosím kontaktujte: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku  Vítězslav Pelc, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773    T +420 326 811 788 

jozef.balaz@skoda-auto.cz    vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA rozšiřuje záruku na pneumatiky 

Pneugarance 

ŠKODA Pneugarance kryje škody na pneumatikách 

vzniklé v provozu a to včetně poškození např. 

najetím na obrubník či proražení cizím předmětem. 

 

Download                    Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA rozšiřuje záruku na pneumatiky 

Pneugarance 
Experti Technického vývoje ŠKODA AUTO doporučují 
přezout na letní pneumatiky vždy, když teplota 

dlouhodobě vystoupí nad 7 stupňů Celsia.  
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ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti 

a Superb,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory 
a převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25 900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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