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AUTOS Kun‰tát – prodej a servis vozÛ
·KODA a VOLKSWAGEN, VOLKSWAGEN uÏitkové

AKâNÍ NABÍDKY

Prodejem nového vozu péãe o zá-
kazníka pro spoleãnost AUTOS ne-
konãí, ale zaãíná. Servis zaji‰Èuje zá-
ruãní i pozáruãní opravy vozÛ ·KODA
a VOLKSWAGEN, u ostatních vozÛ
koncernu  pozáruãní opravy; po pfied-
chozí dohodû je moÏno pfiijmout do
servisu také vozy jin˘ch znaãek.
Moderní dílny jsou vybaveny v‰ím po-
tfiebn˘m pro kvalitnû provádûné opra-
vy, zahrnující také klempífiské práce
(rovnací stolice BLACKHAWK), la-
k˘rnické práce (lakování nejmodernûj-
‰í technologií vodou fiediteln˘mi bar-
vami) a mûfiení emisí v‰ech typÛ moto-
rÛ, vãetnû naftov˘ch a motorÛ s alter-
nativním palivem (zemní plyn i P-B).
K dispozici zákazníkÛm je rovnûÏ

·KODA Fabia Champion
Dynamick˘ turbomotor
Turbodmychadlem pfieplÀovan˘ os-

miventilov˘ ãtyfiválec 1,2 TSI o v˘ko-
nu 63 kW má nízkou spotfiebu a emise
CO2. Oproti atmosférické verzi dosa-
huje i lep‰ího zrychlení a vy‰‰í maxi-
mální rychlosti.

Nízká spotfieba
Kombinovanou spotfiebou 5,2 l / 100 km

se motor 1,2 TSI o v˘konu 63 kW smûle 
utká i s moderními dieselov˘mi agregáty.

Extra v˘bava
Fabia Champion Ambition u Vás zabo-

duje i bohatou základní v˘bavou, která
zahrnuje napfiíklad klimatizaci, rádio, 15"
kola z lehké slitiny, Sunset, tempomat, lo-
ketní opûru a plnohodnotnou rezervu.

Jedineãná cena
Cena akãního modelu startuje na

200 900 Kã. Verze Ambition s turbo-
motorem a bohatou v˘bavou je k dis-

pozici jiÏ za 259 900 Kã. A za Combi
si pfiiplatíte pouh˘ch 10 000 Kã s bo-
nusem podélného stfie‰ního nosiãe!

·KODA Roomster Champion
Dynamick˘ turbomotor
Turbodmychadlem pfieplÀovan˘ os-

miventilov˘ ãtyfiválec 1,2 TSI o v˘ko-
nu 63 kW má nízkou spotfiebu a emise
CO2. Oproti atmosférické verzi dosa-
huje i lep‰ího zrychlení a vy‰‰í maxi-
mální rychlosti.

Nízká spotfieba
Kombinovanou spotfiebou 5,7 l / 100

km se motor 1,2 TSI o v˘konu 63 kW
smûle utká i s moderními dieselov˘mi
agregáty.

Extra v˘bava
Roomster Champion Ambition u vás

zaboduje i bohatou základní v˘bavou,
která zahrnuje napfiíklad klimatizaci,
rádio, 15" kola z lehké slitiny, SunSet,
mal˘ koÏen˘ maket, loketní opûru, síÈ
v zavazadlovém prostoru, stfie‰ní nosiã
a plnohodnotnou rezervu.

Jedineãná cena
Cena akãního modelu ·KODA

Roomster Champion startuje na 244
900 Kã. Verze Ambition s v˘jimeãn˘m
turbomotorem a bohatou v˘bavou je
k dispozici jiÏ za 264 900 Kã.

Pokud jiÏ patfiíte mezi zákazní-
ky znaãky ·KODA, máme pro vás
speciální 

BONUS ZA VùRNOST:
• sleva 5 000 Kã

pfii platbû v hotovosti.

• sleva 20 000 Kã 
s v˘hodn˘m úvûrem od ·koFINu,
jehoÏ souãástí je i kompletní po-
ji‰tûní vozidla od âeské poji‰-
Èovny.

pneuservis, myãka vozidel a autobazar.
V areálu spoleãnosti se nachází stanice
technické kontroly (STK) pro vozy do
3,5 t, vybavená moderní diagnostikou
firmy Bosch.

Dal‰í sluÏby servisu:
• Vyzvednutí vozu na servisní pro-

hlídku (opravu) pfiímo v sídle firmy
(místû bydli‰tû) vãetnû dopravy oprave-
ného vozu zpût, a to ZDARMA, s moÏ-
ností pfiistavení náhradního vozidla.

• ZapÛjãení náhradního vozidla pfii
servisní prohlídce.

• V pfiípadû servisní prohlídky mytí
vozu ZDARMA.

• MoÏnost uskladnûní pneumatik.
• PouÏívání pouze originálních dílÛ

a pfiíslu‰enství v˘robce dle znaãky
vozidla vãetnû dodrÏení doporuãe-
n˘ch prodejních cen.

• Slevy na provedené servisní prá-
ce, originální náhradní díly i pfiíslu-
‰enství na vozidla star‰í ãtyfi let pro
soukromé osoby a drobné Ïivnostníky
(‰eková kníÏka).

• PROGRAM NORA – slevy na 
originální náhradní díly pro spoleã-
nosti disponující rozsáhl˘m vozov˘m
parkem a neznaãkové smluvní oprav-
ny vãetnû rozvozu dílÛ.

• V pfiípadû havárie nebo po‰kození
vozidla zaji‰tûní prohlídky likvidátorem
pfiíslu‰né poji‰Èovny vãetnû vyfiízení ve‰-
keré korespondence, aÏ po úhradu faktu-
ry za opravu vozidla na úãet opravce.

• MoÏnost oceÀování vozidel for-
mou znaleckého posudku soudním
znalcem jmenovan˘m Krajsk˘m sou-
dem v Brnû. 

• Odtahová sluÏba NONSTOP na
tel. ãísle 602 578 515 vozidlem VW
LT 46 (nosnost 2.300 kg).

• Servisní sluÏba NONSTOP, zá-
sahové vozidlo ·koda Octavia Combi
na tel. ãísle 602 763 809.

Více informací o podmínkách po-
skytování sluÏeb a o na‰ich akãních
nabídkách získají zájemci na webo-
v˘ch stránkách spoleãnosti na adrese
www.autos-kunstat.cz a na telefonech
516 462 180 a 516 462 043.

Text a foto: ph

Spoleãnost AUTOS, spol. s r.o., sídlí na ul. Palackého v Kun‰tátu; areál najdete na kraji mûsta ve smûru od
Boskovic. Spoleãnost je autorizovan˘m servisem a prodejcem vozÛ ·KODA a autorizovan˘m servisem vozÛ
koncernu VOLKSWAGEN pro osobní a uÏitková vozidla. 


