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Vážení zákazníci,  

Věnujte prosím pozornost tomuto sdělení!  
 

Z důvodu vyhlášené karantény, kterou nařídila vláda České Republiky a z důvodu zvýšené 

bezpečnosti Vaší i našich zaměstnanců, je prodej nových i ojetých vozů omezen a nejsou možné 

fyzické prohlídky vozů. V případě zájmu o vůz nás kontaktujte telefonicky nebo emailem.Servis 

vozidel zavádí službu vyzvednutí vozu u zákazníků. Službu spouštíme od 18. 3. 2020 a bude vypadat 

následovně: 

 

1. Objednání na servis proběhne telefonicky s našimi přijímacími techniky, kteří s Vámi sestaví 

zakázkový list, ten Vám bude zaslán emailem.  Poté se naši zaměstnanci dopraví k Vám a 

vozidlo si převezmou, všichni budou vybaveni ochrannými pomůckami. Při přebírání vozu 

dojde k rychlému podpisu výše zmíněného zakázkového listu, který si prosím prostudujte 

ještě před příjezdem našich techniků. Dále proběhne povinné ošetření vozu dezinfekcí, cena 

dezinfekce je 100 Kč bez DPH. Po nafocení vozu, bude následovat odvoz vozu na servis. 

2. Na sídle servisu proběhne oprava  

3. Po provedení opravy Vám vozidlo znovu dopravíme. Samozřejmě vydesinfikované. Ošetření 

vozu desinfekcí je povinné, 100 Kč bez DPH.  Fakturu opět zašleme emailem.  Platbu budete 

moci provést převodem do dvou pracovních dnů, nebo hotově.  

4. Poplatek za výše uvedenou službu v sobě zahrnuje pouze nutné náklady. 

 - Okruh do 25 km (vyzvednutí i předání vozu): celkem 300 Kč bez DPH 

 - Okruh od 25 km do 50 km (vyzvednutí i předání vozu): celkem 600 Kč bez DPH 

- Okruh nad 50 km: dle domluvy 

Samozřejmě stále platí možnost individuální dopravy vozidla do našeho servisu, ale vzhledem 

k současné situaci Vás žádáme o použití ochranných roušek a rukavic. Dále platí možnost 

využití zapůjčení náhradního vozu od 300 Kč bez DPH/ den.  A zároveň Vás také žádáme, 

pokud to nebude vysloveně nutné, nevyužívejte naší společnou čekací zónu. Čekací zónu lze 

využít jedině s použitím vlastních ochranných pomůcek (roušky a rukavice). 

 
Děkujeme za pochopení.  

 


