ŠKODA E-shop
Navštivte ŠKODA E-shop a budete překvapeni, kolik věcí Vám i Vašim
blízkým udělá radost. Přímo z pohodlí Vašeho domova si vyberete
spoustu kvalitního zboží od originálního příslušenství přes dárkové
předměty a hračky až po jízdní kola.
Pro kompletní nabídku našich produktů navštivte ŠKODA E-shop:
http://eshop.skoda-auto.cz.
Věděli jste, že veškerý sortiment si můžete vyzvednout u participujících obchodních partnerů ŠKODA AUTO? V tomto případě ušetříte
nejen peníze za dopravu, ale také svůj čas. Naši partneři Vám totiž
Vámi objednané příslušenství mohou rovnou namontovat.*
* Cena za tuto montáž není zahrnuta v ceně zboží, zákazník platí
montáž dle ceníku služeb participujících partnerů. O celkové ceně
montáže se informujte předem u partnera ŠKODA E-shopu.

BEZPEČNÁ CESTA
ZAČÍNÁ KVALITNÍM
SERVISEM

Za pár vteřin víte,
kolik s námi ušetříte!
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Chytrá aplikace, která
Vám ušetří peníze ...

Přesvědčte se sami, že autorizovaný
neznamená automaticky drahý. Spočítejte si
cenu za servis Vašeho vozu na www.havex.cz.

Prvních 100 zákazníků, kteří se objednají
na Zimní servisní prohlídku v našich
autorizovaných servisech od nás obdrží
škrabku na sníh s rukavicí jako dárek.

Semily
Vrchlabí
Nová Paka
Mladá Boleslav

HAVEX-auto s.r.o.
Zákaznická linka:
800 217 220
info@havex.cz
www.havex.cz

Chlumec
nad Cidlinou

Praha

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Uvedené výrobky představují pouze část ze široké nabídky ŠKODA Originálních dílů
a příslušenství. Právo na změny vyhrazeno.

Navštivte autorizovaný servis ŠKODA dříve, než Vás zima překvapí
Sníh ani náledí už Vám cestu nezkomplikují. Připravíme Váš vůz na všechny radosti zimní sezóny.
Zkontrolujeme akumulátor, brzdový systém a rovněž se zaměříme na diagnostiku Vašeho vozu.
Navíc právě u nás teď pořídíte kompletní zimní kola včetně ŠKODA Pneugarance na 3 roky za
výhodné ceny a snadno vyřešíte přezutí svého vozu či uskladnění letních kol.
Zimní servisní akce za 199 Kč probíhá od 16. 10. do 30. 11. 2015.
V průběhu zimní servisní akce můžete také využít akční ceny ŠKODA Originálních dílů
a příslušenství se slevou až 15 %. Do zimního počasí se budou určitě hodit nové přední stěrače,
ke kterým Vám přidáme 1 l nemrznoucí kapaliny.
Více informací získáte na Zákaznické lince 800 217 220 nebo na www.havex.cz.

Přijeďte se svým vozem ŠKODA na zimní servisní prohlídku
a využijte naší zajímavé nabídky za 199 Kč
Zimní servisní prohlídka vozů ŠKODA za 199 Kč
- kontrola stavu akumulátoru pomocí
zátěžového testu
- kontrola brzdového systému a podvozku
- funkčnost a nastavení/seřízení osvětlení
(mimo xenonů)
- výpis paměti závad – diagnostika – protokol
zákazníkovi k dispozici k nahlédnutí
- funkčnost a stav ostřikovačů a stěračů
- kontrola tlaku a stavu pneumatik – kontrola
rezervy
- kontrola množství motorového oleje, chladicí
kapaliny a brzdové kapaliny
- chladicí systém – těsnost, stav potrubí, chladiče

Sněhové řetězy
Octavia – 195/65 R15
Octavia, Yeti, Superb – 205/55 R16, 205/50 R17
Fabia II, Roomster – 175/70 R14, 185/65 R14
Fabia III, Rapid – 185/60 R15, 195/55 R15

- kontrola stavu výfukové soustavy a její těsnost
- kontrola řemenu alternátoru
- kontrola podvozkových dílů – čepy, silentbloky,
tyčky stabilizátoru
- kontrola hnací hřídele – stav manžet
- vizuální kontrola tlumičů – těsnost a uchycení
- funkčnost žhavicích svíček
- funkčnost topení
- kontrola platnosti lékárničky a povinné výbavy
- kontrola, případně dolití provozních kapalin*
* Doplnění provozních kapalin a použité přípravky
hradí zákazník.

Kompletní zimní péče o Váš vůz

1 934 Kč
1 747 Kč
1 290 Kč
1 995 Kč

Gumové koberce
Octavia III
Rapid
Fabia III

680 Kč
653 Kč
609 Kč

Plastová vana do zavazadlového prostoru
Octavia Combi
Rapid Spaceback
Yeti

1 265 Kč
2 058 Kč
2 540 Kč

Výměna a vyvážení kompletních kol
Výměna a vyvážení kompletních kol
(platí při dodání kompletních zimních kol
zákazníkem a neobsahuje použité závaží)

390 Kč

Uskladnění kol na sezonu

500 Kč

Fabia II, Roomster
Octavia II
Superb II
Octavia III
Yeti

595 Kč
738 Kč
909 Kč
738 Kč
818 Kč

Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů

Zimní kompletní kola včetně ŠKODA Pneugarance na 3 roky
Fabia II,Roomster – Nokian WR D3 185/55 R15 86H
Fabia III,Rapid – Pirelli Snowcontrol Serie 3 185/60 R15 88T
Octavia III – Nokian WRA 3 205/55 R16 91H
Superb II,Yeti – Nokian WRA 3 205/55 R16 94H
Superb III – Michelin Alpin 5 215/55 R17 98V – hliníkový disk Helios

Přední stírací lišty

Při zakoupení sady předních stíracích lišt od nás navíc dostanete
1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů jako bonus.

3 297 Kč
2 703 Kč
4 152 Kč
4 247 Kč
8 407 Kč

Střešní box ŠKODA stříbrný

Držák lyží a snowboardů

Vak na lyže

6 403 Kč

2 211 Kč

2 123 Kč

Vak na příčníky

Lopata na sníh

Sada autokosmetiky

756 Kč

741 Kč

299 Kč

Ilustrační foto

Výhodná nabídka ŠKODA Originálních dílů a příslušenství
Autobaterie ŠKODA Economy s akční slevou 10%
Baterie 61 Ah/330 A
Baterie 72 Ah/380 A
Baterie 85 Ah/450 A
Baterie 44 Ah/200 A
Cenu economy baterie a ostatních náhradních dílů
přímo pro Váš vůz si můžete zjistit v naší aplikaci
Kalkulátor oprav vozů na www.havex.cz.

2 028 Kč
2 328 Kč
2 511 Kč
1 423 Kč

Uvedené ceny jsou výrobcem doporučené zákaznické ceny včetně DPH již po slevě.

