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ŠKODA Bez starostí přináší revoluční inovace 
 

› Individuální specifikace: ŠKODA Bez starostí nově umožnuje konfigurovat libovolný vůz 

ŠKODA do detailu dle přání zákazníka 

› Více volnosti: trvání nájmu v délce od 24 do 48 měsíců s nájezdem od 5 000 do 150 000 km 

› Komplexní služby: součástí nájmu je kompletní ŠKODA Pojištění, možnost objednat 

ŠKODA Předplacený servis 

› Úspěšný koncept: operativní leasing ŠKODA Bez starostí dosud využilo takřka 5 000 

zákazníků 

› Program ŠKODA Bez starostí nabízí ŠKODA AUTO Česká republika ve spolupráci se 

ŠKODA Financial Services 

 

Mladá Boleslav, 10. dubna 2017 – Dnešním dnem vstupuje program operativního leasingu 

ŠKODA Bez starostí do nové éry. ŠKODA AUTO nově nabízí zákazníkům možnost zvolit pro 

operativní leasing jakoukoli modelovou řadu ŠKODA v individuální konfiguraci, včetně 

jakékoli motorizace, výbavového stupně i volitelných prvků výbavy. Zvolit lze také 

libovolnou dobu trvání nájmu v rozmezí od 24 do 48 měsíců a nájezd v rozmezí od 5 000 do 

150 000 kilometrů.  

 

„Produkt ŠKODA Bez starostí se na trhu velmi dobře etabloval a umožnil užívání moderní mobility 

s vozy ŠKODA širokému spektru zákazníků. ŠKODA AUTO s touto inovativní službou významně 

oslovila mimo jiné i novou skupinu zákazníků, kteří díky operativnímu leasingu přišli ke značce 

ŠKODA,“ říká Miroslav Bláha, vedoucí prodeje ŠKODA AUTO Česká republika. „Nyní našim 

současným i budoucím zákazníkům, kteří vnímají využívání automobilu jako službu, přinášíme 

nové, komplexní a maximálně variabilní řešení mobility,“ dodává Bláha.   

 

Operativní leasing byl dlouhou dobu výsadou výhradně firem, ŠKODA v červnu 2014 přinesla na trh 

v České republice inovativní produktem ŠKODA Bez starostí a otevřela tak výhody operativního 

leasingu i soukromým zákazníkům. Do dnešního dne prošel program ŠKODA Bez starostí celou 

řadou aktualizací, rozšíření a změn, včetně rozšíření nabídky i na podnikatele. Do současné doby 

využily nebo využívají ŠKODA Bez starostí tisíce zákazníků. 

 

Dnešním dnem vstupuje operativní leasing do nové éry. Nově mají zákazníci možnost pro operativní 

leasing zvolit libovolnou konfiguraci jakéhokoliv nového vozu značky ŠKODA, buď zcela individuální 

zadanou do výroby z aktuálně dostupné nabídky modelů, nebo z ihned dostupných skladových vozů. 

Nabídka vozů operativního leasingu ŠKODA Bez starostí zahrnuje kompletní nabídku vozů ŠKODA a 

to včetně sportovních derivátů OCTAVIA RS a RS 245 či nového až sedmimístného SUV ŠKODA 

KODIAQ. Specifikovat lze také ŠKODA Originální příslušenství, jako například tažné zařízení, 

vkládané koberce či síťový program. 

 

Novinkou je také plně volitelná délka smlouvy v rozmezí 24 až 48 měsíců i volitelný nájezd od 5 000 do 

150 000 km za celou dobu nájmu. Součástí služeb ŠKODA Bez starostí je vždy i komplexní pojištění, 

které zahrnuje povinné pojištění odpovědnosti za škody z provozu motorového vozidla i havarijní 

pojištění a připojištění skel vozidla, se spoluúčastí ve volitelné výši 1 % nebo 5 %. Sjednat lze také 

ŠKODA Pojištění Plus, které zahrnuje například prodlouženou zápůjčku náhradního vozu, přímou 

likvidaci nezaviněné i spoluzaviněné škody a pojištění rozdílu mezi pořizovací a časovou cenou 

vozidla, bez krytí spoluúčasti z havarijního pojištění GAP. Nabídku pojištění doplňuje např. úrazové 

pojištění osob ve vozidle, pojištění zavazadel ve vozidle nebo Pojištění právní ochrany Asistent. 
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Dále je možné zvolit buď variantu bez servisu, nebo variantu se ŠKODA Předplaceným servisem, 

který zahrnuje krytí veškerých servisních nákladů a komplexní údržbu vozu po celou dobu nájmu. K 

oběma variantám lze objednat služby pneuservisu zahrnující sadu zimních pneumatik a práci 

pneuservisu při jejich výměnách. 

 

Výhodou pro dostupnou individuální mobilitu je dále nulová akontace a také fixní výše splátek po 

celou dobu trvání smlouvy, umožňující přesné plánování nákladů. Stoprocentní mobilitu zákazníkům 

zajistí v případě potřeby také garance zapůjčení náhradního vozu až na 60 dní zdarma (dle škodní 

události a sjednané varianty ŠKODA Pojištění). Zákazník má po skončení sjednaného smluvního 

nájmu vždy možnost vůz zakoupit za zůstatkovou cenu do osobního vlastnictví. 

 

Model ŠKODA FABIA 1.0 MPI (44 kW) je v programu ŠKODA Bez starostí dostupný již od 3.809 

Kč* měsíčně, ŠKODA RAPID s moderním přeplňovaným motorem 1.0 TSI o výkonu 70 kW od 

4.839 Kč* měsíčně. OCTAVIA 1.0 TSI (85 kW) je dostupná s měsíční platbou od 5.689 Kč*, model 

SUPERB 1.4 TSI (110 kW) pak od 7.969 Kč*, SUV ŠKODA KODIAQ s pohonem 4x4 a motorem 

1.4 TSI o výkonu 110 kW od 9.699 Kč* měsíčně. 

 

Operativní leasing ŠKODA Bez starostí lze sjednat u takřka 200 participujících autorizovaných 

partnerů ŠKODA, kde lze také na počkání poptat kalkulaci pro konkrétní vůz, nájezd, trvání nájmu a 

doplňkové služby. Bližší informace o podmínkách programu ŠKODA Bez starostí jsou k dispozici 

na stránkách www.skoda-auto.cz/bezstarosti, bezplatné infolince společnosti ŠKODA AUTO na tel. 

čísle: +420 800 600 000 nebo u participujících prodejců značky ŠKODA v České republice. Produkt 

ŠKODA Bez starostí nabízí ŠKODA AUTO v České republice ve spolupráci se ŠKODA Financial 

Services. 

 

*ceny platné pro produkt ŠKODA Bez starostí na 48 měsíců s nájezdem 20.000 km/rok, ŠKODA 

Předplacený servis STANDARD a ŠKODA Pojištění STANDARD se spoluúčastí 5 %. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž, Vedoucí Komunikace podniku  Vítězslav Pelc, tiskový mluvčí ŠKODA AUTO ČR 

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

jozef.balaz@skoda-auto.cz vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA Bez starostí přináší revoluční inovace 

V operativním leasingu ŠKODA Bez starostí lze nově 

využívat libovolný vůz ŠKODA v plně individuální 

konfiguraci.  

 

 

 

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 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 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 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 

 


