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ŠKODA zahajuje zimní servisní akci 
 

› Komplexní a pečlivá kontrola vozu před zimní sezónou za zvýhodněnou cenu 

› ŠKODA Originální příslušenství: Slevy na sezonní produkty 

› Výhodné ceny: zimní pneumatiky, sady kompletních kol a sezonní uskladnění 

kol za akční ceny 

› Bonus: Zimní kapalina do ostřikovačů za 1 Kč při koupi stěračů 

› Programy pro vozy starší čtyř let: Slevy až 20 % na Originální díly a práci servisu 

 

Praha, 11. října 2016 – ŠKODA AUTO připravila pro zákazníky v České republice 

Zimní servisní akci. Prohlídka za zvýhodněnou cenu důkladně prověří stav vozu 

před nastávající náročnou zimní sezónou, součástí akce je také nabídka ŠKODA 

Originálního příslušenství za akční ceny, výhodných dílů řady Economy a 

zimních pneumatik i kompletních kol. Při koupi sady předních stěračů získají 

zákazníci 1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů za 1 Kč. Zimní servisní akce 

trvá do 30. 11. 2016. 

 

„ŠKODA AUTO myslí na bezpečnost a prevenci, proto jsme s příchodem pro motoristy 

nejnáročnější části roku opět připravili předsezonní prohlídku s řadou bonusů a výhod,“ 

říká Karel Starý, vedoucí servisních služeb ŠKODA AUTO Česká republika. 

 

Komplexní prohlídka vozu v rámci Zimní servisní akce zahrnuje mimo jiné zátěžový test 

baterie speciálním přístrojem, diagnostiku s výpisem paměti závad, kontrolu stavu 

podvozku a brzdového systému včetně obložení, stavu a tlaku pneumatik včetně rezervy, 

kontrolu funkčnosti ostřikovačů a stavu stěračů, platnosti technické kontroly či povinné 

výbavy. V případě slabé baterie je možno využít akční nabídky ŠKODA baterií se slevou 

10 % (již od 1874 Kč vč. DPH). Servisní technici ŠKODA dále zkontrolují a případně 

nastaví přední světlomety i ostatní osvětlení vozu. Kontrolou projde také hladina 

motorového oleje, brzdové a chladicí kapaliny. 

 

Majitelé vozů starších čtyř let mohou k odstranění případných závad využít programy 

ŠKODA pro vozy 4+, například Šekovou knížku se slevami 20 % na Originální díly a práci 

k jejich výměně. Připraven je také bohatý sortiment výhodných a kvalitních dílů ŠKODA 

Economy.  

 

Servisní odborníci ŠKODA doporučují před náročným zimním obdobím věnovat pozornost 

zajištění dobrého výhledu z vozu. Na něm se kromě vyčištěného účinného ventilačního 

systému a kabinové filtru nejvíce podílí stěrače. Stírací lišty urazí ve srážkově 

průměrném roce po skle cca 1.600 km, jde tedy o opravdu namáhaný díl. ŠKODA v rámci 

Zimní servisní akce nabízí ke každé zakoupené sadě předních stěračů litr Originální 

testované nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů za 1 Kč. 

 

Součástí akce je také nabídka zimních pneumatik a zimních kompletních kol s cenami již 

od 1920 Kč (165/70 R14 + plechový disk) včetně DPH. Samozřejmostí jsou služby 
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pneuservisu a uskladnění pneumatik. Nabídka sezonních produktů ŠKODA Originálního 

příslušenství se slevami až 20 % zahrnuje například gumové koberce, sněhové řetězy, 

střešní nosiče, boxy a držáky lyží, či ochranné potahy sedadel. Zvýhodněné ceny se 

týkají také zimní autokosmetiky, originálních předních i zadních lapačů nečistot, 

vybraných dětských sedaček či škrabek a lopat na sníh. 

 

Akční ceny sezonního ŠKODA Originálního příslušenství nabízí mimo autorizovaných 

servisních partnerů také ŠKODA E-shop.  

 

Více informací na www.servisniakce.cz a http://eshop.skoda-auto.com/cz  

 

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 

  

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA zahajuje zimní servisní akci 

Detailní kontrola v rámci Zimní servisní akce odhalí 

případné závady před zimním obdobím. U vozů 

starších čtyř let poskytuje ŠKODA slevy až 20 % 

k jejich včasnému odstranění. Zimní servisní akce 

trvá do 30. 11. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA zahajuje zimní servisní akci 

Součástí Zimní servisní akce je mimo jiné 

elektronická diagnostika a zátěžový test baterie. 

V případě slabé baterie nabízí ŠKODA výhodný 

sortiment baterií řady Economy. 

 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 
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 ŠKODA AUTO  
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků 

automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

YETI, KODIAQ 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 více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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