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ŠKODA AUTO vychází vstříc zákazníkům a prodlužuje 
záruku na nové vozy i vlastní prodlouženou záruku o tři 
měsíce 
 

› Prodloužení záruky na nové vozy až do 31. srpna 2020  

› Nabídka prodloužení záruky poskytované ŠKODA AUTO z důvodu pandemie koronaviru 

Covid-19 na všech světových trzích s výjimkou Číny  

 

Mladá Boleslav, 7. května 2020 – V uplynulých týdnech mělo mnoho zákazníků značky ŠKODA 

kvůli dopadům pandemie koronaviru Covid-19 omezenou možnost uplatnit vůči prodejcům 

vozů značky ŠKODA své garanční nároky. Z tohoto důvodu prodlouží ŠKODA AUTO, jako 

gesto dobré vůle, zákazníkům svou záruku na nový vůz a případně také svou prodlouženou 

záruku. ŠKODA toto opatření brzy zavede na všech mezinárodních trzích s výjimkou Číny.  

 

Stanislav Pekař, vedoucí After Sales ŠKODA AUTO, zdůrazňuje: „Z důvodu aktuální pandemie 

koronaviru Covid-19 vycházíme vstříc našim zákazníkům a prodlužujeme záruky poskytované 

společností ŠKODA AUTO o tři měsíce. Díky tomuto rychlému, jednoduchému a závaznému opatření 

je plánování návštěv servisu u smluvních partnerů značky ŠKODA mnohem jednodušší.“ 

 

Prodloužení ŠKODA záruk se vztahuje na všechny vozy značky ŠKODA po celém světě, s výjimkou 

vozů vyrobených v Číně nebo určených pro čínský trh. Předpokladem pro uplatnění je, že ŠKODA 

záruka na nové vozy či ŠKODA prodloužená záruka skončí v období od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020. 

Nově prodloužená lhůta skončí tři měsíce po uplynutí původní ŠKODA záruky pro nové vozy či 

ŠKODA prodloužené záruky, nejpozději však 31. srpna 2020, podle toho, co nastane dříve. 

 

Omezení počtu najetých kilometrů v rámci ŠKODA prodloužené záruky, jakož i další podmínky pro 

uplatnění případných vad, zůstávají nadále v platnosti i po jejím prodloužení. Pokud je na některém 

z trhů, kde značka ŠKODA působí, poskytována ŠKODA záruka na nový vůz s omezeným 

kilometrovým nájezdem, zůstává i toto omezení v platnosti. Pokud by se prodloužení ŠKODA záruky 

na nový vůz překrývalo se začátkem ŠKODA prodloužené záruky, posouvá se začátek ŠKODA 

prodloužené záruky bezplatně o další tři měsíce. 

 

Tímto prodloužením záručních lhůt vychází automobilka dobrovolně vstříc zákazníkům bez uznání 

jakékoli právní povinnosti nebo závazku do budoucna. 

 

 

  Pro další informace, prosím kontaktujte 

  Tomáš Kotera 

  Vedoucí Komunikace podniku  

  tomas.kotera@skoda-auto.cz 

  T +420 326 811 773 

Simona Havlíková 

Tisková mluvčí prodej, finance a business 

simona.havlikova@skoda-auto.cz 

T +420 326 811 771  
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ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z 

nejstarších dosud aktivních automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ , KAROQ a KODIAQ,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 a v Indii, většinou prostřednictvím 
koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 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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