
Užívejte si
každou jízdu.

SEAT
SERVICE®.



Vybavte se na cesty!
Pravou podstatou vozů SEAT je originalita, sportovní 
charakter a jasně definovaný styl. Proto vám SEAT nabízí 
širokou nabídku Originálního příslušenství SEAT®, se kterou 
můžete vyladit svůj vůz přesně podle svých představ. Dejte 
prostor fantazii a kreativitě. Buďte jedineční. V našem servisu 
SEAT získáváte: 24 měsíční záruku na materiál  
i práci / odborné znalosti našich profesionálů / provedení 
prací podle pokynů výrobce.

SEAT 
PŘÍSLUŠENSTVÍ.
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Ochranná lišta na hranu zadního nárazníku
Pro SEAT Ateca
575061155

Střešní nosiče a příčníky
Pro všechny modely.

Podsvícené prahové lišty
Název modelu vozidla ve rozsvítí při 
otevření dveří. Pouze pro přední dveře. 
5F0071691

Držák jízdních kol na tažné zařízení
Pro 2 jízdní kola, sklápěcí, s hliníkovými 
lištami.
000071128G

Obal na kompletní kola
Pro kola do velikosti 18". 
000071770C

Ochranná podložka do zavazadlového 
prostoru

Ochrana nejen ložné plochy, ale také 
bočních stěn zavazadlového prostoru 
a zadního nárazníku.  
000061609D

od 5 061 Kč

3 629 Kč 4 757 Kč 911 Kč

12 813 Kč 1 417 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Pozn.: Bližší informace o nabídce příslušenství pro konkrétní vozidlo SEAT vám poskytne náš servisní poradce.



SEAT
KOLEKCE.

Obohaťte svůj 
každodenní život.
SEAT kolekce byla vytvořena, aby přenesla ducha značky 
SEAT a města Barcelony do všech aspektů vašeho 
každodenního života. Pokud si užíváte jízdu vozem SEAT, 
neváhejte objevit kolekci produktů, které vám přidávají styl 
do každé situace.
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Motorsports Chronograph hodinky
Tělo z nerezové oceli, design masky 
chladiče Cupra, voděodolnost 10 ATM. 
6H1050830A GAF

Essentials dámské tričko
Materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan, 
velikosti: S – XL
6H1084211A-D GAB

Indukční kryt pro bezdrátové nabíjení 
na iPhone 7

6H1087313  HBA

Motorsports pánské polo tričko
Materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan, 
velikosti: S–XXL
6H1084230A-F GCF

Mediterranean láhev
Láhev na pití s logem SEAT, sklopný 
a nepropustný uzávěr, objem: 570 ml
6H1069601A HAS

Mediterranean chlapecké tričko
Materiál: 100% bavlna, 
velikosti: 4 roky až 10 let
6H1084220H-C HAS

757 Kč

3 543 Kč 2 389 Kč 259 Kč

1 026 Kč 674 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Pozn.: Bližší informace o nabídce SEAT kolekce vám poskytne náš servisní poradce.



Jedině s originálními díly 
máte 100% jistotu.
Originální díly SEAT® vám nabízí profesionální a výhodné řešení, 
které na rozdíl od různých náhražek dokonale funguje. Jejich 
kvalita a vysoká technická úroveň jsou zárukou spolehlivé 
a bezpečné jízdy a ušetří vám značné finanční prostředky. 
Už žádné kompromisy mezi kvalitou a cenou.

V našem servisu SEAT získáváte: 24 měsíční záruku na díly i práci / 
odborné znalosti našich profesionálů / provedení prací podle pokynů 
výrobce.

SEAT SERVICE®

ORIGINÁLNÍ DÍLY.
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Sada brzdových destiček, vpředu
Vybraná provedení modelu Leon
1K0698151F

2 010 Kč

Sada brzdových destiček, vzadu
Vybraná provedení modelu Leon
1K0698451J

1 230 Kč

Brzdová kapalina
Všechny modely SEAT
B 000750M3

285 Kč

Palivový fi ltr
Vybraná provedení modelu Leon, Altea, 
Toledo
3C0127434

1 100 Kč

Vložka pachového a pylového fi ltru
Vybraná provedení modelu Ateca
5Q0819669

830 Kč

Zapalovací svíčka Longlife
Vybraná provedení modelu Leon
101905601F

235 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Pozn.: Bližší informace o nabídce dílů pro konkrétní vozidlo SEAT vám poskytne náš servisní poradce.



Economy díly – výhoda pro starší vozy.
Economy díly byly speciálně navrženy pro vozy starší 5 let s cílem snížit 
náklady na údržbu, aby odpovídaly časové hodnotě vozů. K dosažení 
tohoto cíle jsou modifikovány konstrukční vlastnosti dílů, použity 
odpovídající materiály a snížený počet variant v porovnání s Originálními 
díly SEAT®. Bezpečnost a funkce je ovšem stále zachována! Provedené 
úpravy se promítají především do ceny Economy dílů, v porovnání 
s odpovídajícími originálními díly jsou totiž v průměru o 25 % levnější. 
Na všechny Economy díly je poskytována záruka 2 roky.

Neplatíte ani haléř navíc!
Kompletní ceny SEAT, to je výhodná nabídka pro majitele starších 
vozů. Jedná se o ceny vybraných servisních úkonů pro vozidla 
SEAT starší 5 let a zákazníkem je fyzická osoba. Originální či 
Economy díly SEAT®, cenu práce mechanika se zvýhodněnou 
hodinovou sazbou a DPH. Zkuste si i vy spočítat, že návštěva 
našeho servisu se vám vyplatí.

SEAT SERVICE®

KOMPLETNÍ CENY.
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Objevte více



Výměna brzdové kapaliny
Leon, r. v. 2008, 1,4 l, 63 kW

930 Kč

Servisní prohlídka s výměnou oleje
Leon, r. v. 2008, 1,4 l, 63 kW

2 700 Kč

Výměna brzdových destiček a kotoučů 
vpředu

Ibiza, r. v. 2008, 1,4 l, 63 kW

5 070 Kč

Výměna sady stěračů pro přední 
a zadní okno 

Ibiza, r. v. 2008, 1,4 l, 63 kW

1 550 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Pozn.: Bližší informace o nabídce servisu pro konkrétní vozidlo SEAT vám poskytne náš servisní poradce.



Postaráme se o správné 
vyladění vašeho vozu.
Technickou kontrolu a měření emisí dostanete od nás zdarma!
Přivezte svůj SEAT do našeho servisu, kde se o váš vůz postarají 
vyškolení technici. Prověříme stav vašeho vozu a vše potřebné 
opravíme. Jako bonus získáte provedení technické kontroly 
v nezávislé STK a měření emisí zdarma.

SEAT SERVICE®

STK ZDARMA.

10



Nenechte si zkazit výhled 
na cestu.
Nenechte si prasklým čelním sklem zkazit dobrý výhled na cestu za 
jarními radovánkami. Neváhejte kontaktovat našeho servisního poradce 
ještě před vaší cestou. Používáme originální čelní skla SEAT, která jsou 
rozměrově přesná, vyznačují se vysokou pevností a odolností, mají 
optimální optické vlastnosti, chrání před UV zářením a jsou velmi 
bezpečná. Výměnu provedeme rychle a profesionálně. 

S námi máte skvělé vyhlídky!

SEAT SERVICE®

AKČNÍ NABÍDKA.

Nabídka platí pro všechna pojištěná i nepojištěná čelní skla do 30. 6. 2018. 
Každý zákazník, který si u nás nechá vyměnit čelní sklo, získá navíc sadu 
originálních stíracích lišt za pouhou 1 Kč.

Každý zákazník, který si u nás koupí a nechá vyměnit sadu stěračů, dostane 1 litr 
koncentrátu letní směsi do ostřikovačů jako bonus. Akce platí do 31. 5. 2018.



Udržujte svůj vůz 
v kondici.
Přijďte si k nám pro Fitness plán – knížku plnou slevových 
poukazů a dopřejte svému vozu profesionální péči za 
výhodné ceny. Nabídka obsahuje slevy na Originální 
příslušenství SEAT®, Originální díly SEAT®, Economy díly 
a servisní úkony. Ušetříte až 20 %.

SEAT SERVICE®

FITNESS PLÁN.

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. Platnost poukazu: 31. 12. 2019.

SLEVA
na výměnu 
pneumatik včetně 
měření geometrie 
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Objevte více



Specialisté na kola 
a pneumatiky.
Pneumatiky vyměníme a provedeme kontrolu stavu právě 
vyměněných. Postaráme se o jejich servis a také správné 
uskladnění. Při pořízení nových pneumatik získáváte 
PneuGaranci SEAT a máte jistotu, že dostanete vhodné 
pneumatiky pro svůj model. Staré pneumatiky zdarma 
zlikvidujeme.

SEAT SERVICE®

PNEUSERVIS.

Poukaz na služby SEAT Pneuservis 

500 Kč
Poukaz je možné uplatnit na
› montáž pneumatik na vozidlo
› uskadnění pneumatik nebo kompletních kol
› nákup pneumatik nebo kompletních kol

Platnost poukazu do 31. 5. 2018. Tento poukaz lze využít v jakémkoliv autorizovaném servisu SEAT. 

při zakoupení 4 ks nových pneumatik

Pozn.: Bližší informace o nabídce pneumatik pro konkrétní vozidlo SEAT vám poskytne náš servisní poradce.

Získej poukaz



SEAT SERVICE® 
SERVISNÍ BALÍČKY.

Až pět let bez nákladů 
na servis!
SEAT servisní balíčky jsou doplňkovou službou, která kryje náklady 
na servisní úkony (výměna oleje, filtrů, zapalovacích svíček, apod.) 
předepsané výrobcem po dobu až 5 let nebo zvolený počet najetých 
kilometrů. V závislosti na volbě produktu (úrovně servisního balíčku) může 
služba zahrnovat i náklady na výměnu originálních dílů z důvodu běžného 
opotřebení. Službu spravuje Volkswagen Financial Services. 

Hlavní výhody pro zákazníka.
SEAT servisní balíčky lze pořídit s novým vozidlem. Nehraje roli, 
zda je vozidlo placeno v hotovosti, nebo je financováno leasingem.

Servisní úkony jsou po dobu platnosti a v rozsahu podle varianty 
služby plně kryty bez vlivu inflace nebo zdražení originálních dílů – 
zákazník má náklady na servis jasně naplánovány a pod kontrolou.

Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji – SEAT servisní balíčky se vztahují 
ke konkrétnímu vozidlu a po jeho prodeji jej může uplatňovat další majitel, 
a to až do naplnění konkrétních limitů (doba, najeté kilometry).

Prokazatelná servisní historie vozidla – ojeté vozidlo se zárukou 
historie servisní péče prováděné v síti autorizovaných servisních partnerů 
SEAT se lépe prodává a kupující má takto jistotu, že o vozidlo bylo po 
celou dobu jeho provozu profesionálně pečováno.

SEAT 
CARE

Pozn.: Bližší informace o nabídce servisních balíčků pro konkrétní vozidlo SEAT vám poskytne náš servisní poradce.14



V rámci servisní prohlídky provedeme pečlivou kontrolu 
technického stavu vašeho vozu a zkontrolujeme jeho 
nejdůležitější části tak, abyste vždy dojeli do cíle.

Zkontrolujeme vám:
»  brzdovou soustavu včetně stavu brzdové kapaliny
»  výfukový systém (netěsnosti, opotřebení)
»  kola a pneumatiky včetně nahuštění
»  kontrola funkce spojky
»  chladicí systém (netěsnosti, mrazuvzdornost)
»  funkčnost klimatizace
»  stěrače a ostřikovače včetně seřízení
»  stav baterie
»  klínový / rozvodový řemen (poškození, opotřebení)
»  světla včetně správného nastavení sklonu
»  kontrola těsnosti a poškození motoru a motorového prostoru
»  kontrola provedení dílenských a svolávacích akcí
»  kontrola provozních kapalin

Již od 149 Kč

SEAT SERVICE®

JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Pozn.: Bližší informace o nabídce servisní prohlídky pro konkrétní vozidlo SEAT vám poskytne náš servisní poradce.



Uvedené nabídky platí minimálně do 31. 5. 2018.

CB Auto
Milady Horákové 1477, České Budějovice
Budějovická 166, Český Krumlov
www.cb-auto.cz
Otevírací doba po–pá 7.00–18.00
 so 8.00–12.00
TEL. +420 731 605 866
e-mail: seat@cb-auto.cz


