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Nový balíček Škoda Předplaceného servisu a 

Prodloužené záruky ušetří zákazníkům až 41 900 Kč  
 

› Škoda Auto přináší od 1. března 2023 novou nabídku pro soukromé zákazníky  

› Při zakoupení nového vozu mohou klienti získat výhodný balíček se 

Škoda prodlouženou zárukou a Škoda Předplaceným servisem Standard na 5 let nebo 

do 100 000 km 

› Nabídka se vztahuje na modely Škoda Fabia, Scala, Kamiq a Karoq při koupi za hotové i 

při Financování Chytře od Škoda Financial Services 

› Uvedení balíčku do prodeje provází komplexní marketingová kampaň „Teď to klapne!“ 

 

Mladá Boleslav, 22. března 2023 – České zastoupení automobilky Škoda Auto přináší 

svým soukromým zákazníkům od března novou výhodnou nabídku. Díky novému balíčku 

Škoda Prodloužené záruky a Škoda Předplaceného servisu Standard mohou klienti při 

pořízení nového vozu s Financováním Chytře ušetřit až 41 900 korun a díky využívání sítě 

autorizovaných servisních partnerů značky Škoda příkladně pečovat o svůj nový vůz. Při 

zakoupení v hotovosti lze balíček pořídit za 9 900 Kč, tedy s možností ušetřit až 

32 000 Kč.  

 

Balíček, který je dostupný pro nové modely Škoda Fabia, Scala, Kamiq a Karoq, nabízí 

zájemcům Škoda Prodlouženou záruku a Škoda Předplacený servis Standard na 5 let nebo do 

100 000 kilometrů. V rámci prodloužené záruky bude zákazníkovi po celou dobu platnosti 

prováděna bezplatná oprava poškození vozu způsobeného jeho vadou, a v rámci 

předplaceného servisu má zákazník nárok na bezplatné provedení všech servisních prohlídek 

předepsaných výrobcem vč. práce a materiálu. Zákazník si k opravě může vybrat z více než 

220 autorizovaných servisních partnerů Škoda.  

V případě, že se klient rozhodne zakoupit vůz v hotovosti, může získat výhodný balíček za 

9 900 Kč. V takovém případě díky Škoda Prodloužené záruce a Škoda Předplacenému servisu 

Standard ušetří až 32 000 korun.  

 

S Financováním Chytře Škoda Kamiq od 4 444 Kč vč. DPH měsíčně a balíček zdarma 

Zájemcům, kteří si chtějí nový vůz pořídit s využitím splátek, nabízí Škoda Auto možnost 

získat balíček obsahující Škoda Prodlouženou záruku a Škoda Předplacený servis Standard na 

5 let nebo do 100 000 kilometrů zcela zdarma. Při Financování Chytře od Škoda Financial 

Services tak mohou získat například model Škoda Kamiq Ambition 1,0 TSI 70 kW od 

4 444 Kč vč. DPH měsíčně1 nebo Škoda Karoq Ambition 1,0 TSI 81 kW s měsíční splátkou od 

 
1 Vzorový příklad úvěru na vůz Škoda Kamiq Ambition 1,0 TSI 70kW v ceně 509 500 Kč, při financování se Škoda Financial Services v ceně 509 500 Kč, splátka 
předem 203 800 Kč (40 %), výše úvěru 305 700 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 376 936 Kč, celkové platby za úvěr vč. 
pojištění 417 112 Kč, RPSN vč. pojištění 11,272 %, délka úvěru 48 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 203 800 Kč, měsíční splátka úvěru 3 607 Kč, měsíční 
splátka úvěru vč. pojištění 4 444 Kč, úroková sazba p. a. 6,90 %. Součástí finanční služby je pojištění od Allianz pojišťovny, které je kalkulováno ve variantě pojištění 
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5 999 Kč vč. DPH2. Měsíční splátka zahrnuje komplexní pojištění včetně vnějších skel. Při 

pořízení modelu Škoda Karoq tak zákazník ušetří až 41 900 Kč, u vozu Škoda Kamiq až 36 

200 Kč. 

 

Tabulka: Balíček Škoda Prodloužené záruky a Škoda Předplaceného servisu Standard při 

platbě hotově 

* Uvedené ceny včetně DPH. 

 

Operativní leasing Škoda Bez starostí nabídne řadu bonusů 

Nové modely lze získat i při sjednání operativního leasingu Škoda Bez starostí. Zákazníci tak 

v rámci měsíční splátky získají záruční i pozáruční servis po celou dobu pronájmu vozidla, 

kompletní zimní kola vč. přezutí, havarijní pojištění s 10% spoluúčastí a pojištění vnějších skel. 

Například model Fabia 1,0 TSI 70 kW lze pořídit za výše zmíněných podmínek za měsíční 

splátku už od 6 760 Kč3. 

 

Spuštění nabídky doprovází i marketingová kampaň Teď to klapne! 

Spuštění retailové nabídky balíčku Škoda Prodloužené záruky a Škoda Předplaceného servisu 

Standard podporuje Škoda Auto i komplexní marketingovou kampaní „Teď to klapne!“. 

 

bez garance pojistného“, tzn., že se cena pojištění bude vždy k výročí smlouvy měnit podle aktuálních sazeb pojistného. Zahrnuté pojištění obsahuje havarijní 
pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další 
parametry jsou: věk klienta 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a 
jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. 

2 Vzorový příklad úvěru na vůz  Škoda Karoq Ambition 1,0 TSI 81kW v ceně 700 000 Kč, při financování se Škoda Financial Services v ceně 700 000 Kč, splátka 
předem 280 000 Kč (40 %), výše úvěru 420 000 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 519 807 Kč, celkové platby za úvěr vč. 
pojištění  567 952 Kč, RPSN vč. pojištění 10,872 %, délka úvěru 48 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 280 000 Kč, měsíční splátka úvěru 4 996 Kč, měsíční 
splátka úvěru vč. pojištění 5 999 Kč, úroková sazba p. a. 6,90 %. Součástí finanční služby je pojištění od Allianz pojišťovny, které je kalkulováno ve variantě „pojištění 
bez garance pojistného“, tzn., že se cena pojištění bude vždy k výročí smlouvy měnit podle aktuálních sazeb pojistného. Zahrnuté  pojištění obsahuje havarijní 
pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další 
parametry jsou: věk klienta 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a 
jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. 

3 Vzorový příklad operativního leasingu na vůz Škoda Fabia Ambition 1,0 TSI 70kW v ceně 410 000 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 15 000 km ročně. 
Uvedená pravidelná měsíční splátka 6 760 Kč s DPH. Splátka obsahuje záruční a pozáruční servis po celou dobu pronájmu vozidla , kompletní zimní kola vč. 
Pneuservisu, dále obsahuje povinné ručení a havarijní pojištění s 10% spoluúčastí, pojištění vnějších skel do limitu 10 000 Kč. Tato indikativní nabídka není nabídkou 
ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o., a druhou stranou závazkový vztah.  

Model Ceníková cena* Akční cena* 
Zvýhodnění pro 

klienta* 

Fabia  30 300 Kč 9 900 Kč 20 400 Kč 

Scala  34 800 Kč 9 900 Kč 24 900 Kč 

Kamiq  36 200 Kč 9 900 Kč 26 300 Kč 

Karoq  41 900 Kč 9 900 Kč 32 000 Kč 
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Ta probíhá v průběhu března a zahrnuje televizní spoty, digitální kampaň i rádio. V rámci 

kampaně Škoda Auto odkazuje případné zájemce na své webové stránky www.skoda-

online.cz, kde jsou dostupné veškeré informace o balíčku i možnostech jeho získání. 

 

 

Kontakt 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku  

a Interní komunikace 

P +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

Pavel Jína 

Tiskový mluvčí Škoda Auto 

Česká republika 

P +420 326 811 776 

pavel.jina@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu 

 

Nový balíček Škoda Předplaceného servisu 
a Prodloužené záruky ušetří zákazníkům až 
41 900 Kč  
Díky novému balíčku Škoda Prodloužené 

záruky a Předplaceného servisu Standard 

mohou klienti při pořízení nového vozu s 

Financováním Chytře ušetřit až 41 900 

korun a díky využívání sítě autorizovaných 

servisních partnerů značky Škoda příkladně 

pečovat o svůj nový vůz. Při zakoupení vozu 

v hotovosti je možné nabídku využít za 

9 900 Kč, při pořízení vozidla 

s Financováním Chytře je balíček zdarma.  

 
Zdroj: Škoda Auto 

 

 

Škoda Auto  

 se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „Next Level – Škoda Strategy 2030“; 
 usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektrickým pohonem 

zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
 směřuje na pozici nejúspěšnější evropské automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
 v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: Fabia, Rapid, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, 

Kodiaq, Enyaq iV, Enyaq Coupé iV, Slavia a Kushaq; 
 v roce 2022 dodala zákazníkům celosvětově více než 731 000 vozů; 
 je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
 v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
 provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím 

koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
 zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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