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ŠKODA prodlužuje nabídku kvalitních filtrů pevných částic 
za zvýhodněné ceny 
 
› Výrazně zvýhodněné ceny filtrů pevných částic (DPF) platí i pro rok 2018 
› DPF pro vozy ŠKODA za cenu již od 12 900 Kč 
› Výhodná nabídka Economy DPF pro majitele vozů starších čtyř let 
› Kvalitní ŠKODA Originální a ŠKODA Economy díly pro dlouhodobou životnost a bezproblémový provoz 
 
Mladá Boleslav, 15. května 2018 – ŠKODA AUTO nabízí svým zákazníkům v síti 
autorizovaných servisů filtry pevných částic za výrazně zvýhodněné ceny. Economy DPF 
pro vozy starší čtyř let jsou v nabídce za 12 900 Kč, sortiment ŠKODA Originálních DPF pak 
od 16 900 Kč vč. DPH. Kvalitní díly ŠKODA zajistí bezproblémový provoz vozu, nižší 
spotřebu paliva, dlouhou životnost a ohleduplnost k životnímu prostředí. 
 
„Filozofií servisních služeb značky ŠKODA je nabízet zákazníkům kvalitní díly za příznivé ceny. 
ŠKODA proto prodlužuje akční nabídku širokého sortimentu zvýhodněných filtrů pevných částic i 
pro letošní rok,“ říká Karel Starý, vedoucí servisních služeb ŠKODA AUTO Česká republika. 
 
Zvýhodněná nabídka zahrnuje jak DPF z řady ŠKODA Originálních dílů, tak sortiment kvalitních a 
ekonomicky výhodných dílů Economy. Ty jsou určeny pro vozy starší čtyř let, přičemž reflektují 
zůstatkovou hodnotu vozidla. Vnější část ŠKODA Originálních DPF je vyrobena z nerezu, filtry řady 
Economy spoléhají na vysoce kvalitní žáruvzdornou a protikorozní krycí vrstvu. Keramická vložka 
Economy DPF filtru však obsahuje stejný podíl drahých kovů jako filtr originální a jeho funkčnost je 
tedy stejná. 
 
Doporučené ceny filtrů pevných částic Economy činí 12 900 Kč v případě vrácení starého filtru 
k ekologické recyklaci. ŠKODA nabízí zákazníkům výhodné ceny i v případě, že například zakoupili 
v dobré víře vůz s odstraněným DPF, nebo osazený neoriginálním či emisním požadavkům 
nevyhovujícím filtrem. Pokud nelze použitý originální filtr z jakéhokoli důvodu vrátit k dalšímu 
zpracování, zaplatí zákazník za Economy DPF 16 125 Kč. Filtry pevných částic Economy jsou 
k dispozici pro modely OCTAVIA, SUPERB a YETI s motory 1,6 TDI CR (77 kW) a 2,0 TDI (81, 103 
a 125 kW). Stejně tak je mohou zákazníci zvolit pro modely FABIA a ROOMSTER 1,6 TDI (55, 66, 
77 kW). 
 
ŠKODA Originální filtry pevných částic jsou v cenové akci v nabídce pro modely FABIA, RAPID a 
ROOMSTER s motory 1,6 TDI (77 kW) a 1,9 TDI (77 kW) k dispozici za 16 900 Kč. Pro modely 
OCTAVIA s motory 1,9 TDI a 1,6 TDI (77 kW) a 2,0 TDI (81 a 103 kW), SUPERB a YETI s motory 
2.0 TDI o výkonech 81 a 103 kW za 17 900 Kč. Ceny zahrnují DPH a platí v případě odevzdání 
originálního DPF k recyklaci.  
 
Filtr pevných částic je komplexní a výrobně náročný díl, který pro maximální funkčnost a dlouhou 
životnost spoléhá na sofistikovaná konstrukční řešení a výrobní procesy. Kvalitní DPF obsahuje 
komponenty z drahých kovů včetně platiny a paladia, které zajišťují maximální efektivitu čištění 
spalin prostřednictvím katalyticky-redukční reakce. Vložku filtru tvoří precizně vyrobená voštinová 
struktura z karbidu křemíku, která zajišťuje optimální propustnost filtru při maximální filtrační 
schopnosti, dlouhodobě odolává vysokým teplotám a zajišťuje bezproblémovou dlouhou životnost 
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filtru. Vnější část ŠKODA Originálních DPF je vyrobena z nerezavějící oceli, filtry řady Economy 
spoléhají na vysoce kvalitní žáruvzdornou a protikorozní krycí vrstvu. 
 
Filtry pevných částic ŠKODA zaručují nejen 100% kompatibilitu s vozem, ale i dlouhou životnost a 
bezproblémový provoz vozu. Své kvality potvrdily v nezávislých testech respektovaných českých 
odborníků, kteří též upozorňují na nevhodnost některých neoriginálních filtrů dostupných 
na domácím trhu. 
 
ŠKODA doporučuje zákazníkům obrátit se na autorizované servisní partnery značky pro ověření 
vhodného filtru pevných částic pro konkrétní vůz dle VIN. 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Tomáš Kotera    Vítězslav Pelc 
Vedoucí Komunikace podniku  Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO ČR 
T +420 326 811 773   T +420 326 811 788 
tomas.kotera@skoda-auto.cz  vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 
 
Fotografie k tématu: 
  

 

ŠKODA prodlužuje nabídku kvalitních filtrů  
pevných částic (DPF) za zvýhodněné ceny 
Filtry pevných částic ŠKODA jsou zárukou 
bezproblémového provozu a dlouhé životnosti. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

 

ŠKODA prodlužuje nabídku kvalitních filtrů pevných 
částic (DPF) za zvýhodněné ceny 
Autorizované servisy ŠKODA nabízejí zákazníkům i nadále 
DPF za ceny od 12 900 Kč. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
   

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 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu 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 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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