
Vážení zákazníci, 

i když náš autorizovaný servis ŠKODA nepřerušil svoji činnost v komplikované situaci 
spojené se šířením onemocnění Covid19 a naši zaměstnanci pracovali tak, abyste Vy, naši 
zákazníci, zůstali mobilní, byli jsme nuceni v souladu s nařízeními vlády uzavřít 
23. března 2020 oddělení  prodeje nových vozů ŠKODA a ojetých vozů. 

Velmi rádi Vám tedy oznamujeme, že od pondělí 20.4.2020 byla obnovena činnost
všech našich středisek. 

Z důvodu ochrany zdraví Vás, našich zákazníků i našich zaměstnanců bude oddělení
prodeje nových a ojetých vozů i autoservis otevřen minimálně do 30.4.2020
v mimořádném režimu. Prosíme Vás tedy o pochopení, že naše služby nejsou
poskytovány v obvyklém rozsahu.

Oddělení prodeje nových a ojetých vozů bude od 20.04.2020 otevřeno
v pondělí až pátek od 8 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. 
Abychom minimalizovali možná rizika, prosíme, abyste termín své návštěvy předem 
domluvili s našimi prodejci na telefonu 326722718 nebo mailem na prodej@laureta.cz 
Všechny služby včetně testovací jízdy pro Vás zajistíme tak aby byla splněna veškerá 
hygienická opatření.  
Vstup do provozovny je pouze s ochrannou rouškou a po vstupu je nutno použít 
desinfekční prostředek na ruce, který je zde k dispozici. 

Autoservis je otevřen v pondělí až pátek od 6 do 17 hodin, ve středu do 18 hodin,
v sobotu od 8 do 12 hodin s následujícími opatřeními: 

• příjem a výdej vozidel provádíme mimo provozovnu
• přijímáme pouze předem objednané zákazníky
• všichni zákazníci musí mít i na parkovišti před provozovnou ochrannou roušku
• prozatím je uzavřena čekací zóna
• nezajišťujeme odvozy zákazníků, abychom zamezili kontaktu uvnitř vozidla
• STK zajišťujeme po předchozím objednání, je třeba počítat s tím, že vozidlo v 

nutných případech zůstane v servisu do druhého dne (bližší informace poskytnou 
naši servisní poradci)

• úhradu za služby preferujeme bezhotovostně
• dotykové plochy ve vozidle před i po servisu desinfikujeme tekutým prostředkem
• nabízíme i důkladnou desinfekci celého interiéru vozu ozonem nebo ultrazvukovým 

čističem za použití desinfekčního přípravku (bližší informace o této službě a její ceně
u servisních poradců)

Děkujeme za Vaši důvěru a podporu,  přejeme Vám, i Vašim rodinám pevné zdraví 
a těšíme se na Vás 

Váš autorizovaný partner ŠKODA: 

LAURETA AUTO, Nádražní 307, 293 01  Mladá Boleslav 
Prodej nových a ojetých vozů: 326722718, prodej@laureta.cz 
Servis: 326722701, servis@laureta.cz 
info@laureta.cz, www.laureta.cz 
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