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Inovovaný program ŠKODA Bez starostí: meziroční
růst o více než 25 %
›
›
›
›
›
›

Zákazníci oceňují variabilní a komplexní mobilitu s produktem ŠKODA Bez starostí
ŠKODA FABIA a RAPID: nejoblíbenější vozy programu operativního leasingu
ŠKODA Bez starostí se službou Předplacený servis: meziročně +72 %
Průměrný věk klienta meziročně klesl o tři roky
ŠKODA Bez starostí umožnuje individuálně konfigurovat libovolný vůz ŠKODA
Trvání nájmu v délce od 24 do 48 měsíců s nájezdem od 5 000 do 150 000 km

Praha, 14. září 2017 – ŠKODA v dubnu letošního roku spustila revolučně inovovaný program
operativního leasingu ŠKODA Bez starostí. Inovovaná služba umožňuje nejen individuální
konfiguraci vozů a maximální variabilitu parametrů jako trvání smlouvy či nájezd, ale také
sjednání atraktivních doplňkových služeb pro skutečně bezproblémově individuální
mobilitu. Díky na českém trhu unikátním inovacím a široké modelové paletě značky ŠKODA
se pro program ŠKODA Bez starostí rozhodlo za první čtyři měsíce od spuštění meziročně o
25 % více klientů.
S revolučně inovovaným programem ŠKODA Bez starostí přišla ŠKODA na domácí trh 10. dubna
letošního roku. Nabídku plně individuálních konfigurací vozů, volitelné délky smlouvy v rozmezí 24
až 48 měsíců i volitelného nájezdu od 5 000 do 150 000 km za celou dobu nájmu, komplexního
pojištění a ŠKODA Předplaceného servisu od té doby využila takřka tisícovka nových zákazníků.
Počet nově uzavřených smluv od dubna do srpna 2017 meziročně narostl o 26 % na téměř
tisícovku.
„Zájem zákazníků o revolučně inovovaný program ŠKODA Bez starostí významně roste, což
dokazuje, že se ŠKODA vydala na domácím trhu správnou cestou. Velmi nás těší nejen celkový
nárůst počtu spokojených zákazníků, ale také významně rostoucí penetrace služby ŠKODA
Předplacený servis a zájem mladších zákazníků,“ říká Miroslav Bláha, vedoucí prodeje ŠKODA
AUTO Česká republika. „Údaje za první čtyři měsíce s inovovanou službou ŠKODA Bez starostí
jasně ilustrují trend zájmu zákazníků o zajištění mobility jako komplexní služby,“ dodává Miroslav
Bláha.
V období od dubna do srpna letošního roku téměř 70 % nových zákazníků využilo výhodné nabídky
operativního leasingu v kombinaci se službou ŠKODA Předplacený servis, tedy s komplexním
zajištěním servisních služeb a údržby vozu. Meziroční růst objednávek služby ŠKODA Předplacený
servis v rámci produktu ŠKODA Bez starostí činí 72 %.
„Nastavení produktu v nových délkách trvání jsme věnovali velkou pozornost, zájem zákazníků mě
tedy velmi těší,“ komentuje Miroslav Bláha fakt, že více než polovina zákazníků volí variantu
ŠKODA Bez starostí se střední délkou trvání smlouvy po dobu 36 měsíců (meziročně + 32 %),
zhruba třetina zákazníků zvolila v období 4-8/2017 novou možnost čtyřletého trvání smlouvy.
Průměrný věk klienta meziročně klesl o tři roky na aktuálních 37 let. Nejčastěji objednávanou
barvou vozu je bílá, stejně jako ve stejném období minulého roku.
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Nejpopulárnějším vozem je ŠKODA FABIA s meziročním nárůstem 55 % v případě karosářské
varianty hatchback a 27 % u COMBI. Největší procentuální nárůst zaznamenala modelová řada
RAPID (+270 %) s bezmála 250 novými zákazníky.
Od dubna do srpna letošního roku zákazníci programu ŠKODA Bez starostí objednali takřka dvě
stovky vozů OCTAVIA. Zájem rostl také o model SUPERB. Novinkou v programu od dubna
letošního roku se stalo SUV KODIAQ.
ŠKODA Bez starostí
V inovovaném programu ŠKODA Bez starostí 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 paletu vozů ŠKODA a to
včetně sportovních derivátů OCTAVIA RS a RS 245 či až sedmimístného SUV ŠKODA KODIAQ.
Specifikovat lze také ŠKODA Originální příslušenství, jako například tažné zařízení, vkládané
koberce či síťový program.
Plně volitelná je také 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.
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.
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.
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Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Tomáš Kotera
Vedoucí Komunikace podniku
T +420 326 811 773
tomas.kotera@skoda-auto.cz

Vítězslav Pelc
Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO ČR
T +420 326 811 788
vitezslav.pelc@skoda-auto.cz

Fotografie k tématu:
Inovovaný program ŠKODA Bez starostí: meziroční
růst o více než 25 %
Kromě celkového počtu klientů vzrostl meziročně o více
než 70 % také zájem o operativní leasing v kombinaci se
zajištěním servisních služeb.
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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, KAROQ,
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, v Alžírsku 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.
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