Čas pre
Originál.
Originálne diely

Šeková knižka 2019

20%
zľava.

Pre zákazníka s VIN číslom:

Číslo šekovej knižky:

S19

Šeková knižka 2019
Zoznam šekov

Pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2015

Pre všetky vozidlá

Originálne predné brzdové kotúče

zľava 20 %

01

Originálna kvapalina AdBlue

zľava 20 %

11

Originálne zadné brzdové kotúče

zľava 20 %

02

Sada kompletných zimných kolies

zľava 10 %

12

Originálne predné brzdové platničky

zľava 20 %

03

Originálne zadné brzdové platničky

zľava 20 %

04

Originálne náboje a ložiská nábojov kolies

zľava 20 %

05

Originálne guľové čapy a tyčky stabilizátora

zľava 20 %

06

Originálne rozvody

zľava 20 %

07

Originálna štartovacia autobatéria

zľava 20 %

08

Originálne xenónové výbojky

zľava 20 %

09

Originálne stierače a aerostierače

zľava 20 %

10

02

Všeobecné podmienky
1.	Zľava vyznačená na šeku platí na tovar v množstve špecifikovanom na danom šeku.
2.	Šeky môžete uplatniť u autorizovaných servisných partnerov SEAT v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
3.	Šeková knižka je neprenosná, vzťahuje sa na 1 majiteľa a na 1 vozidlo. Šeková knižka ani jednotlivé šeky sa nedajú zameniť za hotovosť.
4.	Náhrada poškodeného alebo strateného šeku nie je možná.
5.	Zľavu je možné uplatniť iba v prípade, že sa zákazník preukáže platnou šekovou knižkou. Roztrhnutý, porušený, kopírovaný alebo inak vytlačený
šek bez zvyšku šekovej knižky je neplatný.
6.	Pri jednej návšteve servisu je možné uplatniť si naraz zľavu z viacerých šekov. Každý šek sa môže použiť iba 1-krát.
7.	Šeky na SEAT Originálne diely je možné uplatniť iba v prípade montáže v autorizovanom servise SEAT.
8.	Osobitné dodatočné podmienky využitia jednotlivých šekov uvedených v šekovej knižke sú uvedené na každom jednotlivom šeku.
9.	Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku. Zmeny sú vyhradené. Použité obrázky majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti.
10. Zľavy sa nevzťahujú na SEAT Ekonomicky výhodné diely.
11.	Zľavy zo šekovej knižky nie je možné kombinovať s inými zľavami na Originálne diely, Výmenné diely alebo Originálne prislušenstvo.
03

Servisná sieť SEAT
Bratislava

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

Auto BNP, s. r. o.

Dun. Streda DS - CAR, s. r. o.

B. Bystrica

AUTONOVO, a. s.

Košice

Automobilové opravovne MV SR, a. s.

Galanta

Autoprofit, s. r. o.

Martin

Auto Forum Martin, s. r. o.

MV SR, a. s.

BOAT a. s.

Malacky

HÍLEK a spol., a. s.

Ružomberok

AUTOSUN Ružomberok s. r. o.

AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r. o.

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.

Nitra

ALBEX PLUS, s. r. o.

Zvolen 

AUTO SLOVÁK s. r. o.

/ prevádzka Dolnozemská

Nové Zámky Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.

Žilina

Todos Žilina s. r. o.

/ prevádzka Vajnorská

Piešťany

Automobilové opravovne

Moris Slovakia s. r. o.
Michalovce

EGOVAN, spol. s r. o.

ARAVER, a. s.

Poprad

AUTONOVA, s. r. o.

Prievidza 

R.O.P. car, s. r. o.

Prešov

CAMEA car, a. s.

Senica

HÍLEK a spol., a. s.

Trenčín

PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS
s. r. o.

Trnava

PO CAR, s. r. o.
Vranov
n. Topľou

Š-AUTOSERVIS Vranov, s. r. o.

Peter Klas s.r.o.
RM JET, spol. s r. o.

SEAT.Slovensko

Aktuálny zoznam autorizovaných servisných partnerov značky SEAT nájdete na stránke seat.sk.
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Šekujte a súťažte
o SEAT na víkend

Vyplňte kontaktné údaje a okrem vašej
osobnej šekovej knižky získavate aj možnosť
súťažiť o skvelé ceny! Vaša šeková knižka
obsahuje unikátne číslo, ktoré je uvedené
na každom šeku. Pri uplatnení šeku sa
automaticky zaraďujete do súťaže o:

a ďalšie skvelé ceny!

∙ SEAT s plnou nádržou na víkend
a SEAT Originálne príslušenstvo
v hodnote 250 €
∙ SEAT Originálne príslušenstvo
v hodnote 150 €
∙ SEAT Originálne príslušenstvo
v hodnote 100 €
Odmeňujeme 3 výhercov ročne!

Obrázky majú len ilustračný charakter.

seat.sk

SEAT.Slovensko
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*	Vyplnením a odovzdaním formulára uvedeného na str. 5 šekovej knižky vyjadrujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených na formulári šekovej knižky
spoločnosti Porsche Slovakia, spol. s r. o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788 (ďalej ako „Spoločnosť“) na účely zapojenia sa do Súťaže.
	Zároveň prehlasujem, že mi boli poskytnuté všetky relevantné informácie o spracúvaní mojich osobných údajov, o právach s tým súvisiacich a o podmienkach súťaže prostredníctvom
ŠTATÚTU SÚŤAŽE a VYHLÁSENIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.
	Súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať u organizátora súťaže (Spoločnosť). Štatút súťaže a Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov sú neoddeliteľnou
súčasťou tejto hracej karty a sú k dispozícii u organizátora súťaže alebo na https://www.seat.sk/ochrana-osobnych-udajov .
Prehlasujem, že všetky osobné údaje poskytnuté Spoločnosti prostredníctvom tohto formulára sú pravdivé a aktuálne.
Zoznam autorizovaných partnerov nájdete na str. 4 tejto Šekovej knižky.

Meno a priezvisko

Číslo šekovej knižky

S19

Adresa

Telefónne číslo

E-mail

V

VIN

Podpis zákazníka*

Dňa

Číslo šeku: 01

20% zľava
na predné brzdové kotúče.
SEAT Originálne diely.
Platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2015.

Podmienky využitia šeku:
Šek platí na max. 2 ks (pravý a ľavý) SEAT Originálnych predných brzdových kotúčov.
Zľava platí na SEAT Originálne diely.
Zľavu na diely je možné využiť iba v prípade montáže v autorizovanom servise SEAT.

VIN číslo

Číslo dielu

Dátum uplatnenia šeku

S19
Číslo šekovej knižky

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Podpis zákazníka

Číslo šeku: 01

Číslo šeku: 02

20% zľava
na zadné brzdové kotúče.
SEAT Originálne diely.
Platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2015.

Podmienky využitia šeku:
Šek platí na max. 2 ks (pravý a ľavý) SEAT Originálnych zadných brzdových kotúčov.
Zľava platí na SEAT Originálne diely.
Zľavu na diely je možné využiť iba v prípade montáže v autorizovanom servise SEAT.

VIN číslo

Číslo dielu

Dátum uplatnenia šeku

S19
Číslo šekovej knižky

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Podpis zákazníka

Číslo šeku: 02

Číslo šeku: 03

20% zľava

na predné brzdové platničky.
SEAT Originálne diely.
Platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2015.

Podmienky využitia šeku:
Šek platí na jednu sadu SEAT Originálnych predných brzdových platničiek.
Zľava platí na SEAT Originálne diely.
Zľavu na diely je možné využiť iba v prípade montáže v autorizovanom servise SEAT.

VIN číslo

Číslo dielu

Dátum uplatnenia šeku

S19
Číslo šekovej knižky

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Podpis zákazníka

Číslo šeku: 03

Číslo šeku: 04

20% zľava
na zadné brzdové platničky.
SEAT Originálne diely.
Platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2015.

Podmienky využitia šeku:
Šek platí na jednu sadu SEAT Originálnych zadných brzdových platničiek.
Zľava platí na SEAT Originálne diely.
Zľavu na diely je možné využiť iba v prípade montáže v autorizovanom servise SEAT.

VIN číslo

Číslo dielu

Dátum uplatnenia šeku

S19
Číslo šekovej knižky

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Podpis zákazníka

Číslo šeku: 04

Číslo šeku: 05

20% zľava
na náboje a ložiská nábojov
kolies.
SEAT Originálne diely.
Platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2015.

Podmienky využitia šeku:
Šek platí na max. 4 ks SEAT Originálnych nábojov a Originálnych ložísk nábojov
kolies (predné aj zadné).
Zľava platí na SEAT Originálne diely.
Zľavu na diely je možné využiť iba v prípade montáže v autorizovanom servise SEAT.

VIN číslo

Číslo dielu

Dátum uplatnenia šeku

S19
Číslo šekovej knižky

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Podpis zákazníka

Číslo šeku: 05

Číslo šeku: 06

20% zľava
na guľové čapy a tyčky
stabilizátora.
SEAT Originálne diely.
Platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2015.

Podmienky využitia šeku:
Šek platí na max. 2 ks SEAT Originálnych guľových čapov
a max. 2 ks SEAT Originálnych tyčiek stabilizátora.
Zľava platí na SEAT Originálne diely.
Zľavu na diely je možné využiť iba v prípade montáže v autorizovanom servise SEAT.

VIN číslo

Číslo dielu

Dátum uplatnenia šeku

S19
Číslo šekovej knižky

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Podpis zákazníka

Číslo šeku: 06

Číslo šeku: 07

20% zľava
na rozvody.
SEAT Originálne diely.

Platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2015.

Podmienky využitia šeku:
Šek platí na sadu rozvodového remeňa/reťaze a napínacích kladiek.
Zľava platí aj na vodné čerpadlo.
Zľava platí na SEAT Originálne diely.
Zľavu na diely je možné využiť iba v prípade montáže v autorizovanom servise SEAT.

VIN číslo

Číslo dielu

Dátum uplatnenia šeku

S19
Číslo šekovej knižky

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Podpis zákazníka

Číslo šeku: 07

Číslo šeku: 08

20% zľava
na štartovaciu autobatériu.
SEAT Originálne diely.
Platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2015.

Podmienky využitia šeku:
Šek obsahuje zľavu na 1 ks SEAT Originálnej štartovacej autobatérie.
Zľava platí na SEAT Originálne diely.
Zľavu na diel je možné využiť iba v prípade montáže v autorizovanom servise SEAT.

VIN číslo

Číslo dielu

Dátum uplatnenia šeku

S19
Číslo šekovej knižky

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Podpis zákazníka

Číslo šeku: 08

Číslo šeku: 09

20% zľava
na xenónové výbojky.
SEAT Originálne diely.
Platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2015.

Podmienky využitia šeku:
Šek platí na max. 2 ks (pravú a ľavú) SEAT Originálnych xenónových výbojok.
Zľava platí na SEAT Originálne diely.
Zľavu na diely je možné využiť iba v prípade montáže v autorizovanom servise SEAT.

VIN číslo

Číslo dielu

Dátum uplatnenia šeku

S19
Číslo šekovej knižky

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Podpis zákazníka

Číslo šeku: 09

Číslo šeku: 10

20% zľava
na stierače a Aero stierače.
SEAT Originálne diely.
Platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2015.

Podmienky využitia šeku:
Šek obsahuje zľavu na SEAT Originálne stierače alebo SEAT Originálne Aero stierače
pre 1 vozidlo (max. 2 ks predných stieračov a 1 zadný stierač).
Zľava platí na SEAT Originálne diely.
Zľavu na diely je možné využiť iba v prípade montáže v autorizovanom servise SEAT.

VIN číslo

Číslo dielu

Dátum uplatnenia šeku

S19
Číslo šekovej knižky

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Podpis zákazníka

Číslo šeku: 10

Číslo šeku: 11

20% zľava
na AdBlue.
SEAT Originálne diely.
Platí pre všetky vozidlá.

Podmienky využitia šeku:
Šek obsahuje zľavu na SEAT Originálnu kvapalinu AdBlue v množstve maximálne
jedného kompletného doplnenia nádrže.
Zľava platí na SEAT Originálne diely.
Zľavu je možné využiť iba v prípade doplnenia AdBlue v autorizovanom servise SEAT.

VIN číslo

Číslo dielu

Dátum uplatnenia šeku

S19
Číslo šekovej knižky

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Podpis zákazníka

Číslo šeku: 11

Číslo šeku: 12

10% zľava

na sadu kompletných zimných
kolies.
SEAT Originálne príslušenstvo.
Platí pre všetky vozidlá.

Podmienky využitia šeku:
Šek platí na jednu sadu kompletných zimných kolies SEAT.
Zľava platí na SEAT Originálne príslušenstvo.
Zľavu je možné využiť iba v prípade výmeny kolies v autorizovanom servise SEAT.

VIN číslo

Číslo dielu

Dátum uplatnenia šeku

S19
Číslo šekovej knižky

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Podpis zákazníka

Číslo šeku: 12

