ŠKODA CARE
Záruka mobility.
Mobilita Plus.
ŠKODA Pojištění.
ŠKODA Předplacený servis.

ŠKODA Mobilita Plus
Buďte připraveni na všechny nástrahy provozu za 2 000 Kč

ŠKODA Záruka mobility
Nenechte se zastavit

ROZSAH SLUŽEB
Záruka na vozidlo
Prodloužení záruky mobility o další servisní interval

Aby každá vaše jízda vozem ŠKODA byla vždy bezpečná, připravili
jsme pro vás paket Mobilita Plus za akční cenu 2 000 Kč. Získáte tak
záruku prodlouženou až na 5 let / 100 000 kilometrů a rozšíření
základní záruky mobility.

Víte, že doživotní záruku mobility máte
k novému vozu ŠKODA zdarma?
Doživotní ŠKODA Záruka mobility vám dává jistotu, že
dojedete do cíle i při poruše vozu. V rámci záruky mobility

Poskytneme vám pomoc v neočekávaných situacích, jako je defekt pneumatiky, vybití

je vám totiž dostupná non-stop asistenční služba ŠKODA

baterie, záměna paliva, zabouchnutí klíče ve vozidle či dokonce poškození kabeláže zvěří.

Assistance jako pomoc na cestách 365 dní v roce, a to po

Náhradní vozidlo
Max. na 3 dny, možnost využít kdykoli v průběhu opravy vozidla

prohlídek u autorizovaného servisního partnera ŠKODA. Tento paket je nově dostupný také

vyšleme servisní vozidlo na místo poruchy. Pokud nebude

pro fleetové zákazníky.

možné ani v tomto případě odstranit závadu, odtáhneme

v hotelu. Platnost záruky mobility se prodlužuje vždy
o další servisní interval v rámci prohlídky u autorizovaných
servisních partnerů ŠKODA za drobný poplatek. *

bezplatně *

V případě nepojízdného vozu – náhradní doprava
Odvoz servisním partnerem, MHD, taxi, vlak, bus – nad 30 km od bydliště možnost náhradního vozu

Pomůžeme vám závadu odstranit po telefonu, případně

případně poskytneme náhradní vůz nebo ubytování

za poplatek

Asistenční a odtahová služba v případě nehody
V případě zavinění nehody a pokud vaše pojištění nezahrnuje asistenční služby

ke skladovému vozu. Jeho platnost je podmíněna dodržováním předepsaných servisních

váš vůz do nejbližšího autorizovaného servisu ŠKODA,

5 let / 100 tis. km

Asistenční a odtahová služba v případě poruchy

celé Evropě.

Uskladnění vozidla na bezpečném místě
Mimo pracovní dobu servisu
Repatriace vozidla
Převoz vozu do ČR v případech, kdy oprava trvá delší dobu
Defekt pneumatiky
Výměna poškozeného kola za rezervní, případně odtažení do servisu
Vybití baterie
Nastartování vozidla přes startovací zdroj, případně dovezení nové autobaterie
Nedostatek paliva, oleje nebo chladicí kapaliny **
U chladící kapaliny a oleje dolití nezbytně nutného množství pro další provoz vozu. Při nedostatku paliva doplnění 5 litrů.

ŠKODA Assistance v ČR: 800 600 000
ŠKODA Assistance ze zahraničí: +420 236 090 002
ŠKODA Pojištění: +420 283 002 800
(asistenční služby, oznámení pojistné události, informace
o pojistné smlouvě)
* Poplatek za prodloužení záruky mobility o další servisní interval (ujeté km
nebo čas) je 80 nebo 160 Kč bez DPH podle konkrétního servisního intervalu.

Mobilita Plus

2 roky

Pomoc se závadou po telefonu

V případě nepojízdného vozu – ubytování
Možnost při vzdálenosti nad 30 km od místa bydliště. Přenocování pro posádku na max. 3 noci v rozsahu
1500 Kč/os./noc bez stravy – možnost kombinace 1 noc ubytování + 2 dny náhradní vůz

Paket ŠKODA Mobilita Plus lze objednat jako součást mimořádné výbavy nového vozu nebo

Záruka mobility

Zabouchnutí klíče ve voze
Při zabouchnutí je kryto otevření vozu bez poškození, pokud nelze, tak odtah do nejbližšího servisu ŠKODA
Zlomení nebo ztráta klíče od vozidla
Odtah do nejbližšího servisu ŠKODA
Poškození kabeláže zvěří
Odtah do nejbližšího servisu ŠKODA
* V rámci paketu Mobilita Plus se do 5 let / 100 tis. km neplatí poplatek za prodloužení Záruky mobility ** Palivo a provozní kapaliny hradí zákazník
Služby nezahrnují náhradní díly a jejich výměnu, tyto náklady jsou již hrazeny zákazníkem v rámci servisního úkonu u autorizovaného servisního partnera ŠKODA.

ŠKODA Pojištění

ŠKODA Pojištění

Pojistěte se pro případ, že něco zaskřípe
ŠKODA Pojištění má nejvýhodnější poměr ceny a rozsahu krytí na trhu.
Zahrnuje povinné ručení, havarijní pojištění automobilu a kryje i závažné následky zranění řidiče.
S komplexním ŠKODA Pojištěním získáte množství nadstandardních plnění
včetně náhradního vozidla až na 60 dní či krytí škod po střetu se zvěří až do
100 000 Kč bez spoluúčasti.
Výhodou je také 1. škoda bez vlivu na bonus a přímá likvidace pojistné
události. V případě odcizení nebo totální škody kryje ŠKODA Pojištění
i hodnotu Předplaceného servisu nebo Mobility Plus. Varianta Plus zahrnuje
též GAP pojištění, které kryje pokles hodnoty vozidla v čase.

To znamená, že v rámci plnění vám bude vyplacen také rozdíl mezi aktuální
hodnotou vozu a jeho pořizovací cenou.
ŠKODA Pojištění platí ve všech evropských zemích (s výjimkou Běloruska,
Moldávie, Ruska a Ukrajiny) a v Turecku. ŠKODA Pojištění nabízíme ve
spolupráci se třemi největšími pojišťovnami na českém trhu.

NABÍZENÉ VARIANTY

Balíček pojištění PLUS

Balíček pojištění STANDARD

Povinné ručení

100 / 100 mil. Kč

50 / 50 mil. Kč

Havarijní pojištění včetně hodnoty Předplaceného
servisu, nebo Mobility Plus

havárie, odcizení, živel, vandalismus

havárie, odcizení, živel, vandalismus

Pojištění skel

volitelné (10–30 tis. Kč)

volitelné (10–30 tis. Kč)

Náhradní vozidlo

20 dnů v domovském servisu
10 dnů v jakémkoli jiném servisu

10 dnů v domovském servisu
5 dnů v jakémkoli jiném servisu

Závažné následky zranění řidiče

500 tis. Kč jednorázová výplata
30 tis. Kč roční renta

250 tis. Kč jednorázová výplata
15 tis. Kč roční renta

Živel (bez spoluúčasti u škod do 100 000 Kč)

Nechte si spočítat své ŠKODA Pojištění u svého prodejce vozů ŠKODA.

Poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
(bez spoluúčasti u škod do 100 000 Kč)
Střet vozidla se zvířetem
(bez spoluúčasti u škod do 100 000 Kč)
Asistenční služby
GAP
Přímá likvidace (v případě škody způsobené jiným účastníkem provozu
můžete vše vyřídit se svou pojišťovnou)
1. škoda bez vlivu na bonus
(po celou dobu trvání pojistné smlouvy)

Víte, že běžné havarijní pojištění vozidla pokryje, v případě odcizení nebo totální škody, pouze aktuální časovou cenu vozu v době pojistné události. Pojištění
GAP kryje riziko poklesu hodnoty vozidla v čase (při totální škodě nebo odcizení vozidla) a majitel tak v případě pojistné události získá dostatečné finanční

www.skodapojisteni.cz

prostředky pro koupi nového vozu. Pojištění GAP je součástí ŠKODA Pojištění PLUS.

ŠKODA Předplacený servis
Myslete v klidu na jiné věci, ať je s autem cokoli
ŠKODA Předplacený servis kryje náklady na
servisní prohlídky, výměny oleje a filtrů a dle
varianty též výměnu dílů podléhajících běžnému
opotřebení. Provoz vašeho vozu tak bude ještě
bezstarostnější.

ŠKODA Předplacený servis
Nabízené varianty
Varianta Standard
Servisní prohlídka předepsaná výrobcem

Varianta Plus
Stejný obsah jako Standard + rozšířený servis:

Základní prohlídka

Přední brzdové destičky

Rozšířená prohlídka

Přední brzdové kotouče

Olej + olejový filtr, zátka ad.

Zadní brzdové destičky / obložení / kotouče

nebo Plus a doba jeho trvání je 5 let nebo do zvoleného

Vzduchový filtr, pylový filtr

Přední stěrače

kilometrového nájezdu (60, 100 nebo 150 000 kilometrů).

Svíčky

Zadní stěrač

Servisní úkony jsou po dobu platnosti a v rozsahu podle

Naftový filtr

Kontrola před STK

Brzdová kapalina

Čištění a doplnění klimatizace

Prodloužení záruky mobility

ŠkoFIN s.r.o. (VWFS) Prodloužená záruka
(plnohodnotný ekvivalent ŠKODA Prodloužené záruky)

ŠKODA Předplacený servis je dostupný ve variantách Standard

varianty služby plně kryty bez vlivu inflace nebo změny cen
náhradních dílů.
ŠKODA Předplacený servis lze objednat s novým vozidlem,
nebo před dodáním vozu. Verzi Standard lze objednat též
k vozidlu ŠKODA do 2 let stáří, které ještě neabsolvovalo první

Hlavní výhody

předepsanou prohlídku.
Nezaplatíte za servis ani korunu navíc – všechny předepsané servisní prohlídky, úkony a výměny opotřebených dílů jsou předplaceny
ŠKODA Předplacený servis se vztahuje ke konkrétnímu vozu
bez ohledu na změnu majitele. Navíc je doložena řádná servisní
historie, oba tyto fakty zvyšují hodnotu vozu při následném
prodeji.

Možnost výběru varianty nejlépe odpovídající vašim potřebám
Použití výhradně ŠKODA Originálních dílů, dodržení výrobcem předepsaných servisních postupů a metod
Při koupi vozu s financováním, rozložení servisních nákladů do jednotlivých splátek
ŠKODA Předplacený servis je možné čerpat u všech autorizovaných partnerů ŠKODA
Prodloužení Záruky mobility, zahrnující asistenční služby

www.predplacenyservis.cz

Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji

Stáhněte si aplikaci
MyŠKODA. Užitečného
servisního pomocníka
na Vaše cesty.

Pro ŠKODA Originální díly
a příslušenství navštivte
ŠKODA E-shop.
Ke všem autorizovaným
partnerům ŠKODA
máte dopravu zdarma.

Nabídka v této brožuře je platná k datu jejího vydání.
Výrobce si vyhrazuje právo na změny bez předchozího oznámení.

www.skoda-auto.cz
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Váš autorizovaný partner ŠKODA:

