FITNESS PLÁN
SEAT SERVIS

TECHNOLOGY TO ENJOY

FITNESS PLÁN

POUKAZY Z FITNESS PLÁNU MOHOU UPLATNIT ZÁKAZNÍCI ZA NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:
Zákazníkem je fyzická osoba nepodnikající. Případně dle posouzení a rozhodnutí participujího servisního partnera
rovněž fyzická osoba podnikatel, která není velkoodběratelem.
Nabídka platí pouze v autorizovaných servisech SEAT na území ČR.
Poukaz musí být uplatněn při předání vozu do opravy u autorizovaného servisního partnera a nákupu Originálních,
Výměnných nebo Economy dílů SEAT® (tato podmínka neplatí pro poukaz Sleva na Originální příslušenství SEAT®).
Z jednoho Fitness plánu lze využít více poukazů najednou.
Platnost Fitness plánu: do 31. 12. 2017.
Zákazník dává souhlas s využitím osobních údajů (na zakázkovém listu).
Veškeré slevy jsou soudně nevymahatelné.
Slevy se nesčítají, pokud na zboží nebo službu probíhá jiná slevová akce.
Seznam participujících autorizovaných servisních partnerů naleznete na internetových stránkách www.seat.cz.
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Porsche Česká republika s. r. o.
Radlická 740/113d
158 00 Praha 5
Změny vyhrazeny.
Fitness plán, obj.č. PS806111515

seat.cz

400 Kč
SLEVA na Originální příslušenství SEAT®

FITNESS PLÁN

FP0001

SLEVA na Originální
příslušenství SEAT®

400 Kč
Poukaz lze uplatnit při realizaci jednorázového nákupu
Originálního příslušenství SEAT ® (bez ohledu na zakoupený
počet) v celkové hodnotě nad 3 000 Kč vč. DPH.
Poukaz nelze uplatnit na nákup zimních kompletních kol.
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ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ SEAT®
K vozům SEAT se hodí nejlépe nejen po technické stránce, ale také harmonicky a nezaměnitelně doplňuje jejich
vzhled.
Je vyrobeno z kvalitních materiálů, moderními výrobními procesy a ve vysoké kvalitě zpracování až po nejmenší
detaily.
Nejvyšší prioritou je bezpečnost zákazníků, proto již jeho vývoj probíhá podle nejpřísnějších bezpečnostních
standardů.
Je testováno výrobcem SEAT přímo v reálném provozu.

300 Kč
SLEVA na výměnu pneumatik vč. měření geometrie
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FP0002

SLEVA na výměnu pneumatik
včetně měření geometrie

300 Kč
Poukaz lze uplatnit na proměření a seřízení geometrie
při výměně min. 2 ks pneumatik či 2 ks kompletních kol.
Poukaz se nevztahuje na výměnu rezervního kola.
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VÝMĚNA PNEUMATIK VČETNĚ MĚŘENÍ GEOMETRIE
V autorizovaném servisu SEAT máte jistotu, že dostanete pneumatiky a kompletní kola určené pro model Vašeho vozu.
Můžete si vybrat z široké atraktivní nabídky renomovaných výrobců pneumatik.
Servis SEAT poskytuje okamžitou montáž a uskladnění zimních, resp. letních pneumatik a kompletních kol
za příznivou cenu.
Recyklace starých pneumatik se provádí přirozeně zdarma.
 Zákazníkům poskytujeme odborné poradenství při výběru homologovaných a schválených pneumatik.
 Autorizovaný servis SEAT má vždy aktuální a správná data geometrie pro Váš model vozu a jeho výbavu.

20 %
SLEVA na výměnu brzdových destiček, čelistí,
kotoučů a válečků
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FP0003

SLEVA na výměnu brzdových
destiček / čelistí / kotoučů
/ válečků

20 %
Sleva se vztahuje na materiál i práci. Vztahuje se i na samostatnou
výměnu jednotlivých komponentů, při nákupu originálních
a Economy dílů u servisního partnera SEAT.
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CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O BRZDOVÝCH SYSTÉMECH
Originální brzdové destičky a kotouče SEAT zajišťují maximální účinnost při brzdění a zvyšují tak Vaši
bezpečnost.
Mají dlouhou životnost, mechanickou a tepelnou stálost.
Brzdový systém nechejte zkontrolovat při každé výměně pneumatik, minimálně jednou ročně v autorizovaném
servisu.
Rozhodující roli při brzdění hraje jízdní chování, hmotnost vozidla, rychlost a zejména kvalita dílů.

150 Kč

FITNESS PLÁN

FP0004

SLEVA na výměnu brzdové kapaliny

SLEVA na výměnu brzdové
kapaliny

150 Kč
Poukaz lze uplatnit pouze při výměně originální brzdové kapaliny
SEAT jako samostatného úkonu. Tento poukaz není možné použít
současně s poukazem FP0003.
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VÝMĚNA BRZDOVÉ KAPALINY
Brzdová kapalina by měla být vyměněna nejpozději po 3 letech od uvedení vozidla do provozu a následně každé
2 roky, protože prostřednictvím brzdových hadic postupně přijímá vlhkost ze vzduchu. Tím se snižuje bod varu
brzdové kapaliny a v případě intenzivního brzdění mohou v brzdové soustavě vznikat vzduchové bubliny. Vyhněte
se proto zbytečnému riziku a interval výměny dodržujte. V autorizovaném servisu SEAT Vám ji vymění odborně
a ekologicky za použití nejmodernějšího a výrobcem schváleného odsávacího zařízení.

20 %
SLEVA na výměnu středního / zadního dílu výfuku
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FP0005

SLEVA na výměnu středního
/ zadního dílu výfuku

20 %
Sleva se vztahuje na materiál i práci. Vztahuje se i na samostatnou výměnu
středního nebo zadního dílu výfuku, při nákupu originálních dílů a Economy dílů
u servisního partnera SEAT.
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VÝMĚNA STŘEDNÍHO / ZADNÍHO DÍLU VÝFUKU
Jsou vyrobeny z velmi kvalitních materiálů.
Vykazují vysokou životnost při plné funkci.
Jsou konstruovány tak, že minimalizují shromažďování kondenzátu, a tím je sníženo riziko koroze na minimum.
Tlumí hluk na nižší úroveň, než jsou zákonné požadavky pro tlumiče výfuku na trhu náhradních dílů.
Jsou důkladně testovány na zpětný tlak, aby byl udržen optimální výkon motoru a tím nižší spotřeba paliva.

nebo 1 500 Kč

20 %
SLEVA na výměnu sady rozvodového řemene

FP0006
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SLEVA na výměnu sady
rozvodového řemene

20 %

minimálně

nebo

1 500 Kč

Sleva se vztahuje na materiál i práci. Vztahuje se i na výměnu vodního čerpadla
při současné výměně sady rozvodového řemene, při nákupu originálních dílů
u servisního partnera SEAT. Sadou se rozumí ozubený řemen s napínacími
a vodícími kladkami.
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VÝMĚNA SADY ROZVODOVÉHO ŘEMENE
Pokud dojde na vozidle k přetržení rozvodového řemene, s velkou pravděpodobností nastane rozsáhlé
poškození motoru. Proto Vám doporučujeme:
Nepřekračujte intervaly výměny stanovené podle modelu.
Dodržujte intervaly prohlídek.
Nechejte výměnu rozvodového řemene provést v autorizovaném servisu. Jedině ten Vám zaručí přesné nastavení
řemene.
Používejte pouze originální rozvodové řemeny SEAT, protože jejich velmi pevný materiál brání
roztahování, jsou odolné proti opotřebení a vysokému zatížení, horku a vlhku, mají velmi tichý a klidný chod.
Při výměně rozvodového řemene by se měly vyměnit i napínací a vodicí kladky a opotřebené vodní čerpadlo,
což Vám dlouhodobě šetří peníze.

20 %

SLEVA na výměnu spojkové lamely / přítlačného
nebo 1 500 Kč při
kotouče / ložiska / setrvačníku
výměně všech komponentů

FP0007
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SLEVA na výměnu spojkové
lamely / přítlačného kotouče
/ ložiska /setrvačníku

20 %

minimálně

nebo

1 500 Kč

Sleva se vztahuje na materiál i práci. Poukaz lze uplatnit při nákupu originálních nebo
výměnných dílů u servisního partnera SEAT při jednorázové současné výměně lamely,
kotouče a ložiska, dle potřeby také při výměně setrvačníku.
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VÝMĚNA SPOJKOVÉ LAMELY / PŘÍTLAČNÉHO KOTOUČE / LOŽISKA / SETRVAČNÍKU
Vše do sebe dokonale zapadá. Originální díly SEAT® poskytují nekompromisní bezpečnost a jsou ztělesněním
optimální funkčnosti, přesného zpracování, dlouhé životnosti a udržení hodnoty. Jen originální či výměnné díly
spojky Vám zaručí ideální přenos síly z motoru bez nežádoucích projevů vibrací apod.

20 %
SLEVA na výměnu předních / zadních tlumičů
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FP0008

SLEVA na výměnu předních
/ zadních tlumičů

20 %
Sleva se vztahuje na materiál i práci. Vztahuje se i na samostatnou výměnu předního
nebo zadního tlumiče pérování, při nákupu originálních či Economy dílů u servisního
partnera SEAT.
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VÝMĚNA PŘEDNÍCH / ZADNÍCH TLUMIČŮ
Originální tlumiče SEAT jsou optimalizované pro Vaše vozidlo a zaručují vynikající funkčnost a bezpečnost.

NEOPOTŘEBOVANÉ ORIGINÁLNÍ TLUMIČE VÁM ZAJISTÍ
Optimální brzdnou dráhu.
Dobrou přilnavost k vozovce a komfort jízdy.
Stabilitu v zatáčkách a jistotu řízení.
Snížení opotřebovávání pneumatik.
Bezchybnou funkčnost systémů ABS a ESP.

15 %
SLEVA na Originální, Výměnné a Economy díly SEAT®
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FP0009

SLEVA na Originální, Výměnné
a Economy díly SEAT®

15%
Poukaz lze uplatnit pouze při opravě vozidla na nákup
uvedených dílů použitých při opravě, jejichž hodnota přesáhne
3 000 Kč vč. DPH.
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Originální díly SEAT®
Mají špičkovou kvalitu.
Jsou maximálně spolehlivé, bezpečné a 100% funkční.
Mají dlouhodobou životnost.
Jsou pravidelně inovovány.
Jsou identické s původními díly v novém voze.
Perfektně pasují a tím usnadňují kvalitní montáž.
Procházejí náročnými testy dle norem SEAT.
Jsou snadno dostupné u autorizovaných servisních partnerů SEAT.
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Staňte se správným řidičem!
Myslete vždy včas na potřeby svého vozu a dopřejte mu to nejlepší – originální služby od profesionálů.

JARO

PODZIM

BŘEZEN / DUBEN / KVĚTEN

Z Á Ř Í / Ř ÍJ E N / L I S TO PA D

BEZPEČNOST
a MOBILITA

VIDITELNOST
a MOBILITA

LÉTO

ZIMA

ČERVEN / ČERVENEC / SRPEN

PROSINEC / LEDEN / ÚNOR

KOMFORT
a MOBILITA

SPOLEHLIVOST
a MOBILITA
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NOVÉ PNEUMATIKY

Stačí si domluvit termín a během pár hodin máte své
auto kompletně přezuté. Vámi dovezené pneumatiky
prohlédneme, zda nejsou poškozené a změříme hloubku
dezénu. Pokud to bude potřeba, nabídneme vám nové
pneumatiky za výhodnou cenu. Letní pneumatiky
vyčistíme a uskladníme. Staré, již nepoužitelné,
ekologicky zlikvidujeme. Nabídka platí ve všech
autorizovaných servisech značky SEAT.
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