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ŠKODA Originální příslušenství: Bezpečné a kvalitní doplňky 
pro zimní sezonu  
 
› Rekordní zvýhodnění bezpečných a kvalitních doplňků vhodných pro zimní období 
› Desítky inovativních a praktických produktů ŠKODA se zvýhodněním 20 % 
› Až 10% zvýhodnění cen autobaterií ŠKODA 
› Kompletní zimní kola za výhodné ceny a se zárukou Pneugarance 
 
Mladá Boleslav, 10. října 2018 – ŠKODA AUTO spouští výhodnou nabídku zimního 
příslušenství. Ta potrvá až do konce listopadu a zahrnuje desítky inovativních a praktických 
produktů. Letošní nabídka dosahuje až 20% zvýhodnění oproti standardním cenám. 
 
„ŠKODA AUTO myslí nejen na bezpečnost, ale zároveň na pohodlí a komfort svých zákazníků. 
I proto jsme připravili zvýhodněnou nabídku na vybrané zimní příslušenství ŠKODA, které je od 
začátku října do konce listopadu k dostání s rekordním zvýhodněním až 20 % z původní ceny,“ říká 
Karel Starý, vedoucích servisních služeb ŠKODA AUTO Česká republika. „Zima je pro motoristy 
nejnáročnějším ročním obdobím, na které je potřeba se připravit. Našim zákazníkům doporučujeme 
prověřit stav autobaterie, kterou je mnohdy třeba před zimou vyměnit. I na tyto situace jsme ovšem 
při tvorbě zvýhodněné nabídky mysleli, a právě proto jsme do ní zahrnuli 10% slevu na vybrané 
originální baterie ŠKODA. Snížené ceny platí také na sortiment autobaterií z řady ŠKODA 
Economy pro vozy starší 4 let, které pořídíte již od 2 320 Kč,“ dodává Starý. 
 
Nabídka sezonních produktů ŠKODA Originálního příslušenství zahrnuje zvýhodnění až 20 % na 
přepravní systémy jako jsou střešní boxy a nosiče (od 2 675 Kč). Dále pak sady gumových koberců 
do interiéru vozu (od 541 do 903 Kč), oboustranné koberce do zavazadlového prostoru (1 019 – 
1 457 Kč) a odolnou vanu do zavazadlového prostoru dostupnou od 1 280 Kč. Zvýhodněná 
nabídka zahrnuje také několik tzv. komfortních prvků. Mezi ty patří například speciální kávovar 
na cesty, ochranný potah zadních sedadel pro psa a také Comfort Pack, který zahrnuje po jednom 
háčku, držáku multimédií, ramínku, odpadkovém koši do výplně dveří a 2x Smart Holder – adaptér. 
 
Před zimou doporučují servisní technici ŠKODA věnovat pozornost nejen údržbě, ale zároveň 
bezpečnostním prvkům. Mezi ně patří i stírací lišty, které mají výrazný vliv na bezpečnost. Stěrače 
urazí ve srážkově průměrném roce po skle cca 1 600 km a patří tak k velmi namáhaným dílům. 
V rámci zvýhodněné nabídky společnosti ŠKODA AUTO je lze pořídit od 510 Kč. Snížené ceny se 
vztahují i na další položky z nabídky bezpečnostních prvků. K dostání jsou například sněhové 
řetězy či reflexní vesta. 
 
V mladoboleslavské automobilce myslí i na motoristy, kteří potřebují nové zimní obutí pro svůj vůz. 
K dispozici je tak široká nabídka zimních kompletních kol, která svými rozměry přesně odpovídají 
homologaci vozidla. Originální disky jsou navíc kompletovány pouze s kvalitními pneumatikami 
renomovaných výrobců. Při zakoupení zimních kompletů získává zákazník záruku ŠKODA 
Pneugarance, díky které při nevratném poškození pneumatiky získá až 70% slevu z ceny 
pneumatiky nové. Výše slevy (stejně jako doba platnosti záruky) závisí na hloubce zbytkového 
dezénu, přičemž limitem je 5 milimetrů.  
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Akční nabídka platí do 31. listopadu 2018, snížené ceny autobaterií a stěračů až do 31. prosince 
2018, přičemž veškeré zvýhodněné příslušenství je k dostání u autorizovaných servisních partnerů 
a rovněž na originálním ŠKODA E-shopu (e-shop.skoda-auto.cz).  
 
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 
 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 
 
 
Fotografie k tématu: 
 

 
 

ŠKODA Originální příslušenství: Bezpečné  
a kvalitní doplňky pro zimní sezonu 
Společnost ŠKODA AUTO od 1. října do konce roku nabízí 
rekordní 20% zvýhodnění na sezónní příslušenství.  
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA Originální příslušenství: Bezpečné  
a kvalitní doplňky pro zimní sezonu 
Zvýhodněná nabídka sezónních produktů ŠKODA 
Originálního příslušenství zahrnuje desítky inovativních a 
praktických produktů. 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
  

ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) 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, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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