
Audi Service

Hodnota šekov 500 €.

Viac informácií nájdete vo Všeobecných podmienkach.

Pre zákazníka s VIN číslom:

Číslo šekovej knižky:

Audi šeková knižka 2017
Na veku záleží!

A17



Všeobecné podmienky

1.  Zľava vyznačená na šeku platí na tovar v množstve špecifikovanom 
na danom šeku. 

2.  Šeky môžete uplatniť u autorizovaných servisných partnerov Audi 
v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. 

3.  Šeková knižka je neprenosná, vzťahuje sa na 1 majiteľa 
a na 1 vozidlo. Šeková knižka ani jednotlivé šeky sa nedajú zameniť 
za hotovosť. Hodnota šekovej knižky na prednej strane je len 
orientačná, vypočítaná ako súčet všetkých uvedených zliav. Celková 
hodnota šekovej knižky závisí od modelu vozidla a konkrétnych 
dielov, na ktoré sa tieto zľavy použijú.

4.  Náhrada poškodeného alebo strateného šeku nie je možná. 
5.  Šek môže zo šekovej knižky vytrhnúť iba pracovník autorizovaného 

servisu Audi. Zľavu je možné uplatniť iba v prípade, že sa zákazník 
preukáže platnou šekovou knižkou. Vytrhnutý, 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 Originálne diely Audi je možné uplatniť iba v prípade 

montáže v autorizovanom servise Audi. 
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.  Všetky ceny uvedené v šekovej knižke sú vrátane DPH.
11. Zľavy sa nevzťahujú na Úsporné balíky Audi.
12.  Zľavy zo Šekovej knižky nie je možné kombinovať s inými zľavami 

na Originálne a Výmenné diely.



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. Čím viac šekov 
využijete, tým sa vaša šanca na výhru zvyšuje. 
Pri uplatnení šeku sa automaticky zaraďujete 
do súťaže o: 

2x  Audi s plnou nádržou na víkend 
a Audi Originálne príslušenstvo v hodnote 250 €

2x  Audi Originálne príslušenstvo v hodnote 150 € 
2x  Audi Originálne príslušenstvo v hodnote 100 € 

Odmeňujeme až 6 výhercov ročne!

Obrázok má len ilustračný charakter.

Šekujte a súťažte!



Meno a priezvisko

Adresa

Telefónne čísloE-mail

VIN Podpis zákazníka*

*  Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem súhlas v súlade 
so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 
osobných údajov“) so spracúvaním svojich osobných 
údajov (v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, telefonický 
a e-mailový kontakt, VIN) spoločnosti Porsche Slovakia, 
spol.  s  r.  o., importérovi vozidiel značky Audi (ďalej len 
„importér“) a ich poskytnutím jeho autorizovaným 
partnerom**. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov 
v platnom znení súhlasím so spracúvaním svojich osobných 
údajov a ich použitím za účelom prieskumu trhu, ponuky 
produktov a  služieb značky Audi, ich zdokonaľovania, 
zisťovania spokojnosti zákazníkov. Súhlasím s poskytnutím 
mojich osobných údajov importérom tretej osobe, 
spoločnosti  TNS Slovakia s. r. o., so sídlom Prievozská 
4D, 821 09 Bratislava, IČO: 31 406 246, (ďalej len „TNS 
Slovakia“), alebo inej tretej osobe ktorá pre neho bude 
vykonávať činnosti alebo spolupracovať pri výkone činností 
uvedených v tomto súhlase, pričom táto osoba je oprávnená 
poskytnúť, alebo sprístupniť tieto údaje ďalšej tretej osobe, 
ktorú buď poverí s výkonom činností, uvedených v tomto 
súhlase, alebo s ňou bude spolupracovať na výkone týchto 
činností. Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol 
poučený o právach dotknutej osoby a že mi boli poskytnuté 
všetky údaje v zmysle § 15 zákona o ochrane osobných 
údajov. Zároveň súhlasím so spracúvaním a používaním 
týchto osobných údajov v zmysle ustanovenia § 62 Zákona 
č. 351/2011 o  elektronických komunikáciách najmä 
za  účelom realizácie priameho marketingu. Tu uvedený 
súhlas udeľujem na dobu 15 rokov až do jeho odvolania 
a prehlasujem, že údaje v ňom uvedené sú pravdivé. 
Beriem na vedomie, že súhlas možno kedykoľvek písomne 
odvolať (v prípade nevyžiadanej elektronickej komunikácie 
zaslaním spätnej odpovede).

**  Zoznam autorizovaných partnerov značky Audi nájdete 
na zadnej strane Šekovej knižky.

*  Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem súhlas v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) so spracúvaním svojich osobných údajov 
(v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, telefonický a e-mailový kontakt, VIN) spoločnosti Porsche Slovakia, spol. s r. o., 
importérovi vozidiel značky Audi (ďalej len „importér“) a ich poskytnutím jeho autorizovaným partnerom**. V zmysle 
zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov a ich použitím 
za  účelom prieskumu trhu, ponuky produktov a  služieb značky Audi, ich zdokonaľovania, zisťovania spokojnosti 
zákazníkov. Súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov importérom tretej osobe, spoločnosti TNS Slovakia s. r. o., 
so sídlom Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 31 406 246, (ďalej len „TNS Slovakia“), alebo inej tretej osobe ktorá pre 
neho bude vykonávať činnosti alebo spolupracovať pri výkone činností uvedených v tomto súhlase, pričom táto osoba je 
oprávnená poskytnúť, alebo sprístupniť tieto údaje ďalšej tretej osobe, ktorú buď poverí s výkonom činností, uvedených 
v tomto súhlase, alebo s ňou bude spolupracovať na výkone týchto činností. Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol 
poučený o právach dotknutej osoby a že mi boli poskytnuté všetky údaje v zmysle § 15 zákona o ochrane osobných údajov. 
Zároveň súhlasím so spracúvaním a používaním týchto osobných údajov v zmysle ustanovenia § 62 Zákona č. 351/2011 
o elektronických komunikáciách najmä za účelom realizácie priameho marketingu. Tu uvedený súhlas udeľujem na dobu 
15 rokov až do jeho odvolania a prehlasujem, že údaje v ňom uvedené sú pravdivé. Beriem na vedomie, že súhlas možno 
kedykoľvek písomne odvolať (v prípade nevyžiadanej elektronickej komunikácie zaslaním spätnej odpovede).

**  Zoznam autorizovaných partnerov značky Audi nájdete na zadnej strane Šekovej knižky.

Šekujte a súťažte 
o Audi na víkend
a ďalšie skvelé ceny!

Číslo šekovej knižky

A17



20
%

Ušetríte 

Šekujte a súťažte 
o Audi na víkend

Číslo šeku: 1

Audi Originálne 
predné brzdové kotúče

Číslo šeku: 1

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na max. 2 ks (pravý 
a ľavý) Audi Originálnych 
predných brzdových kotúčov

  Zľava platí na Audi Originálne diely

  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Kvalita súčiastok zohráva pri brzdení 
rozhodujúcu úlohu. Audi Originálne brzdové 
kotúče sú odolné voči trhlinám a spoľahlivo 

reagujú aj pri extrémnych situáciách (horúčavy, 
mrazy, silné namáhanie). Vyberte si to najlepšie 

pre vašu bezpečnosť.

Audi Service



Audi ServicePečiatka a podpis autorizovaného servisu

Meno servisného poradcu Dátum uplatnenia šeku

Číslo dielu

Podpis zákazníka

VIN číslo

Číslo šekovej knižky

A17
Číslo šeku: 1

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na max. 2 ks (pravý 
a ľavý) Audi Originálnych predných 
brzdových kotúčov

  Zľava platí na Audi Originálne diely
  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Ušetríte 20 %

Audi Originálne 
predné brzdové 
kotúče



20
%

Ušetríte 

Číslo šeku: 2

Audi Originálne 
zadné brzdové kotúče

Číslo šeku: 2

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na max. 2 ks (pravý 
a ľavý) Audi Originálnych 
zadných brzdových kotúčov

  Zľava platí na Audi Originálne diely

  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Kvalita súčiastok zohráva pri brzdení 
rozhodujúcu úlohu. Audi Originálne brzdové 
kotúče sú odolné voči trhlinám a spoľahlivo 

reagujú aj pri extrémnych situáciách (horúčavy, 
mrazy, silné namáhanie). Vyberte si to najlepšie 

pre vašu bezpečnosť.

Audi Service



Audi ServicePečiatka a podpis autorizovaného servisu

Meno servisného poradcu Dátum uplatnenia šeku

Číslo dielu

Podpis zákazníka

VIN číslo

Číslo šekovej knižky

A17
Číslo šeku: 2

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na max. 2 ks (pravý 
a ľavý) Audi Originálnych zadných 
brzdových kotúčov

  Zľava platí na Audi Originálne diely
  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Ušetríte 20 %

Audi Originálne 
zadné brzdové 
kotúče



Číslo šeku: 3

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na jednu sadu 
Audi Originálnych predných 
brzdových platničiek

  Zľava platí na Audi Originálne diely

  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

20
%

Ušetríte 

Číslo šeku: 3

Audi Originálne 
predné brzdové platničky

Číslo šeku: 3

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na jednu sadu 
Audi Originálnych predných 
brzdových platničiek.

  Zľava platí na Audi Originálne diely

  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Životnosť brzdových platničiek môže byť 
rozdielna, a pohybuje sa v rozsahu od 50 000 

do 150 000 najazdených kilometrov. 
Ich opotrebovanie a frekvencia výmeny 

závisí od mnohých faktorov, pričom jedným 
z najdôležitejších je štýl brzdenia. Audi Originálne 

brzdové platničky sú špeciálne prispôsobené 
pre výkon motora, hmotnosť a najvyššiu rýchlosť 

vášho vozidla. Máte tak istotu, že vaše vozidlo 
vám poskytne vždy optimálny brzdný výkon. 

Audi Service



Audi ServicePečiatka a podpis autorizovaného servisu

Meno servisného poradcu Dátum uplatnenia šeku

Číslo dielu

Podpis zákazníka

VIN číslo

Číslo šekovej knižky

A17
Číslo šeku: 3

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na jednu sadu 
Audi Originálnych predných 
brzdových platničiek.

  Zľava platí na Audi Originálne diely
  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Ušetríte 20 %

Audi Originálne 
predné brzdové 
platničky



Číslo šeku: 3Číslo šeku: 3

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na jednu sadu 
Audi Originálnych predných 
brzdových platničiek

  Zľava platí na Audi Originálne diely

  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

20
%

Ušetríte 

Číslo šeku: 4

Audi Originálne 
zadné brzdové platničky

Číslo šeku: 4

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na jednu sadu 
Audi Originálnych zadných 
brzdových platničiek.

  Zľava platí na Audi Originálne diely

  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Životnosť brzdových platničiek môže byť 
rozdielna, a pohybuje sa v rozsahu od 50 000 

do 150 000 najazdených kilometrov. 
Ich opotrebovanie a frekvencia výmeny 

závisí od mnohých faktorov, pričom jedným 
z najdôležitejších je štýl brzdenia. Audi Originálne 

brzdové platničky sú špeciálne prispôsobené 
pre výkon motora, hmotnosť a najvyššiu rýchlosť 

vášho vozidla. Máte tak istotu, že vaše vozidlo 
vám poskytne vždy optimálny brzdný výkon. 

Audi Service



Audi ServicePečiatka a podpis autorizovaného servisu

Meno servisného poradcu Dátum uplatnenia šeku

Číslo dielu

Podpis zákazníka

VIN číslo

Číslo šekovej knižky

A17
Číslo šeku: 4

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na jednu sadu 
Audi Originálnych zadných 
brzdových platničiek.

  Zľava platí na Audi Originálne diely
  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Ušetríte 20 %

Audi Originálne 
zadné brzdové 
platničky



Číslo šeku: 3Číslo šeku: 3

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na jednu sadu 
Audi Originálnych predných 
brzdových platničiek

  Zľava platí na Audi Originálne diely

  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

20
%

Ušetríte 

Číslo šeku: 5

Audi Originálne
predné tlmiče pruženia

Číslo šeku: 5

Podmienky použitia šeku:

  Šek obsahuje zľavu na max. 2 ks 
(pravý a ľavý) predných 
Audi Originálnych tlmičov 
pruženia.

  Zľava platí na Audi Originálne diely

  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Tlmiče pruženia sú súčasťou celého zavesenia 
kolies a výrazne ovplyvňujú jazdné vlastnosti 

vozidla. Ich primárnou funkciou je zabezpečenie 
dobrého kontaktu pneumatík s vozovkou. 

Na nerovnom povrchu sa preto musia postarať 
o to, aby kolesá od vozovky neodskakovali 

a nestrácali tým priľnavosť k povrchu vozovky. 
Kontrola tlmičov sa odporúča každých 20 000 km.

Audi Service



Audi ServicePečiatka a podpis autorizovaného servisu

Meno servisného poradcu Dátum uplatnenia šeku

Číslo dielu

Podpis zákazníka

VIN číslo

Číslo šekovej knižky

A17
Číslo šeku: 5

Podmienky použitia šeku:

  Šek obsahuje zľavu na max. 2 ks 
(pravý a ľavý) predných 
Audi Originálnych tlmičov 
pruženia.

  Zľava platí na Audi Originálne diely
  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Ušetríte 20 %

Audi Originálne 
predné tlmiče 
pruženia



Číslo šeku: 3

Číslo šeku: 3

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na jednu sadu 
Audi Originálnych predných 
brzdových platničiek

  Zľava platí na Audi Originálne diely

  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

20
%

Ušetríte 

Číslo šeku: 6

Audi Originálne
zadné tlmiče pruženia

Číslo šeku: 6

Podmienky použitia šeku:

  Šek obsahuje zľavu na max. 2 ks 
(pravý a ľavý) zadných 
Audi Originálnych tlmičov 
pruženia.

  Zľava platí na Audi Originálne diely

  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Tlmiče pruženia sú súčasťou celého zavesenia 
kolies a výrazne ovplyvňujú jazdné vlastnosti 

vozidla. Ich primárnou funkciou je zabezpečenie 
dobrého kontaktu pneumatík s vozovkou. 

Na nerovnom povrchu sa preto musia postarať 
o to, aby kolesá od vozovky neodskakovali 

a nestrácali tým priľnavosť k povrchu vozovky. 
Kontrola tlmičov sa odporúča každých 20 000 km.

Audi Service



Audi ServicePečiatka a podpis autorizovaného servisu

Meno servisného poradcu Dátum uplatnenia šeku

Číslo dielu

Podpis zákazníka

VIN číslo

Číslo šekovej knižky

A17
Číslo šeku: 6

Podmienky použitia šeku:

  Šek obsahuje zľavu na max. 2 ks 
(pravý a ľavý) zadných 
Audi Originálnych tlmičov 
pruženia.

  Zľava platí na Audi Originálne diely
  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Ušetríte 20 %

Audi Originálne 
zadné tlmiče 
pruženia



Číslo šeku: 3

Číslo šeku: 3

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na jednu sadu 
Audi Originálnych predných 
brzdových platničiek

  Zľava platí na Audi Originálne diely

  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013 20

%

Ušetríte 

Číslo šeku: 7

Audi Originálne
náboje a ložiská nábojov kolies

Číslo šeku: 7

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na max. 4 ks 
Audi Originálnych nábojov 
a Originálnych ložísk nábojov 
kolies (predné aj zadné).

  Zľava platí na Audi Originálne diely

  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Ak sa dostane do ložiska vlhkosť, jemný 
prach alebo vytečie mazivo, znehodnotí sa. 
Obvykle vás na tento jav upozorní zvýšená 
hlučnosť. Kvalitné Originálne ložiská Audi 

zaručujú správnu a bezhlučnú rotáciu kolesa 
aj pri vysokých rýchlostiach. 

Audi Service



Audi ServicePečiatka a podpis autorizovaného servisu

Meno servisného poradcu Dátum uplatnenia šeku

Číslo dielu

Podpis zákazníka

VIN číslo

Číslo šekovej knižky

A17
Číslo šeku: 7

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na max. 4 ks 
Audi Originálnych nábojov 
a Originálnych ložísk nábojov 
kolies (predné aj zadné)

  Zľava platí na Audi Originálne diely
   Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Ušetríte 20 %

Audi Originálne 
náboje a ložiská 
nábojov kolies



Číslo šeku: 3

20
%

Ušetríte 

Audi Originálne
guľové čapy a tyčky 

stabilizátora

Ak sa pri prejazde nerovnosťami vozovky ozýva 
z prednej nápravy klepotavý zvuk, príčinou môže 

byť opotrebovaný čap tyčky stabilizátora alebo 
guľový čap ramena prednej nápravy. Úlohou 

stabilizátora je vyrovnávať sily pôsobiace na kolesá 
prednej nápravy. Autorizovaný servis Audi sa 
postará o pravidelnú kontrolu Vášho vozidla.

Číslo šeku: 8

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na max. 2 ks Audi 
Originálnych guľových čapov 
a max. 2 ks Audi Originálnych 
tyčiek stabilizátora

  Zľava platí na Audi Originálne diely

   Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Číslo šeku: 8 Audi Service



Audi ServicePečiatka a podpis autorizovaného servisu

Meno servisného poradcu Dátum uplatnenia šeku

Číslo dielu

Podpis zákazníka

VIN číslo

Číslo šekovej knižky

A17
Číslo šeku: 8

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na max. 2 ks Audi 
Originálnych guľových čapov 
a max. 2 ks Audi Originálnych 
tyčiek stabilizátora

   Zľava platí na Audi Originálne diely
   Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Ušetríte 20 %

Audi Originálne 
guľové čapy a tyčky 
stabilizátora



Audi Originálne 
guľové čapy a tyčky 
stabilizátora

Číslo šeku: 9

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na max. 2 ks Audi 
Originálnych tyčiek riadenia 
a max. 2 ks Audi Originálnych 
čapov riadenia

  Zľava platí na Audi Originálne diely

  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Číslo šeku: 9

Audi Originálne
tyčky riadenia 

a čapy riadenia

Kmitanie volantu spolu s pocitom 
vôle najmä pri prejazde 

nerovností môže znamenať 
nadmerné opotrebovanie 

guľových čapov alebo čapov 
riadenia. Navštívte vášho Audi 

servisného partnera čo najskôr!20
%

Ušetríte 

Audi Service



Audi ServicePečiatka a podpis autorizovaného servisu

Meno servisného poradcu Dátum uplatnenia šeku

Číslo dielu

Podpis zákazníka

VIN číslo

Číslo šekovej knižky

A17
Číslo šeku: 9

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na max. 2 ks Audi 
Originálnych tyčiek riadenia 
a max. 2 ks Audi Originálnych 
čapov riadenia

  Zľava platí na Audi Originálne diely
  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Ušetríte 20 %

Audi Originálne 
tyčky riadenia 
a čapy riadenia



Číslo šeku: 10

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na 1 ks 
Originálnej zadnej časti výfuku.

  Zľava platí na Audi Originálne diely

  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Číslo šeku: 10

Audi Originálna
zadná časť výfuku

Ak máte pocit, že pri každom silnejšom zošliapnutí 
plynového pedálu vám „bublá“ výfuk, je na čase 

ho vymeniť. Cieľom tlmičov výfuku je zmierniť 
a uvoľniť silné impulzy (výbuchy) vychádzajúce 
zo spaľovacej komory takým spôsobom, aby sa 

zabezpečilo neprekročenie určeného stupňa 
hluku. Kvalitný materiál zabraňuje úniku plynov 

zo spaľovania do interiéru vozidla a zároveň 
eliminuje riziko vzniku požiaru.

20
%

Ušetríte 

Audi Service



Audi ServicePečiatka a podpis autorizovaného servisu

Meno servisného poradcu Dátum uplatnenia šeku

Číslo dielu

Podpis zákazníka

VIN číslo

Číslo šekovej knižky

A17

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na 1 ks 
Originálnej zadnej časti výfuku.

  Zľava platí na Audi Originálne diely
  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Ušetríte 20 %

Audi Originálna 
zadná časť 
výfuku

Číslo šeku: 10



20
%

Ušetríte 

Číslo šeku: 11

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na jednu Audi 
Originálnu spojkovú sadu 
obsahujúcu prítlačný tanier, 
lamelu a prítlačné ložisko

  Zľava platí na Audi Originálne diely

  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Číslo šeku: 11

Audi Originálna
spojková sada

Keď vaše vozidlo pri rozbehu „skáče”, nemusí to 
znamenať, že nie ste dobrý šofér. V prípade, že 
motor vydáva zvláštne zvuky, má vysoké otáčky 

a spojka zapácha, problém môže byť v spojkovej 
sade, ktorá môže byť značne opotrebovaná. 

Výmena spojkovej sady zabezpečí plynulý 
rozbeh a chod vášho vozidla.

Audi Service



Audi ServicePečiatka a podpis autorizovaného servisu

Meno servisného poradcu Dátum uplatnenia šeku

Číslo dielu

Podpis zákazníka

VIN číslo

Číslo šekovej knižky

A17

Podmienky použitia šeku:

• Zľava platí na Audi Originálne diely

•  Zľavu na diely je možné využiť iba 
v prípade montáže v autorizovanom 
servise Audi Číslo šeku: 11

Podmienky použitia šeku:

   Šek platí na jednu Audi 
Originálnu spojkovú sadu 
obsahujúcu prítlačný tanier, 
lamelu a prítlačné ložisko

   Zľava platí na Audi Originálne diely
  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Ušetríte 20 %

Audi Originálna 
spojková sada



20
%

Ušetríte 

Číslo šeku: 12

Audi Originálne rozvody

Motory súčasných vozidiel sú čoraz 
komplikovanejšie, zároveň sa však zvyšuje 

ich spoľahlivosť. Pri 3 000 otáčkach 
za minútu sa každý ventil otvorí a zatvorí 

až 1 500-krát. Kým prejdeme približne 100 
kilometrov, rozvodový mechanizmus sa 

otočí 90-tisíc krát. Pre spoľahlivú funkciu 
rozvodového mechanizmu je dôležité 

dodržiavať predpísané intervaly výmeny 
v autorizovanom servise Audi.

Číslo šeku: 12

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na sadu rozvodového 
remeňa/reťaze a napínacích 
kladiek. Zľava platí aj na vodné 
čerpadlo

  Zľava platí na Audi Originálne diely

  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Audi Service



Audi ServicePečiatka a podpis autorizovaného servisu

Meno servisného poradcu Dátum uplatnenia šeku

Číslo dielu

Podpis zákazníka

VIN číslo

Číslo šekovej knižky

A17
Číslo šeku: 12

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na sadu rozvodového 
remeňa/reťaze a napínacích 
kladiek. Zľava platí aj na vodné 
čerpadlo

   Zľava platí na Audi Originálne diely
  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

   Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Ušetríte 20 %

Audi Originálne 
rozvody



Číslo šeku: 13

Podmienky použitia šeku:

  Šek obsahuje zľavu na 1 ks Audi 
Originálnej štartovacej batérie

   Zľava platí na Audi Originálne diely

  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

20
%

Ušetríte 

Audi Originálna
štartovacia batéria

Jedna z najdôležitejších elektrických súčiastok vozidla. 
Audi Originálna štartovacia batéria vďaka svojej 

konštrukcii, použitým materiálom a najmodernejším 
technológiám prináša výhody vysokej spoľahlivosti, 

dlhej životnosti, nekompromisnej bezpečnosti 
a absolútnej bezúdržbovosti. Váš Audi servisný partner 

pre vás okrem výmeny zabezpečí aj bezplatnú recykláciu 
starej batérie. 

Číslo šeku: 13 Audi Service



Audi ServicePečiatka a podpis autorizovaného servisu

Meno servisného poradcu Dátum uplatnenia šeku

Číslo dielu

Podpis zákazníka

VIN číslo

Číslo šekovej knižky

A17
Číslo šeku: 13

Podmienky použitia šeku:

   Šek obsahuje zľavu na 1 ks Audi 
Originálnej štartovacej batérie

   Zľava platí na Audi Originálne diely
   Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

    Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Ušetríte 20 %

Audi Originálna 
štartovacia 
batéria



Číslo šeku: 14

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na max. 2 ks (pravú 
a ľavú) Audi Originálnych 
xenónových výbojok.

   Zľava platí na Audi Originálne diely

  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

20
%

Ušetríte 

Číslo šeku: 14

Audi Originálne
xenónové výbojky

Xenónové výbojky sú často spájané s drahými 
a luxusnými vozidlami, prípadne tuningovými špeciálmi, 

avšak v dnešnej dobe je to skôr o bezpečnom osvetlení 
vozovky ako o imidži. Ich hlavnou črtou je výrazne 

biele alebo modré svetlo, ktoré je už z diaľky ľahko 
identifikovateľné. Tieto svetlomety majú vysoký 

svetelný výkon, kompaktné rozmery a dlhú životnosť. 
Zabezpečia maximálnu viditeľnosť pre neunavujúce 

a pohodlné riadenie vášho vozidla.

Audi Service



Audi ServicePečiatka a podpis autorizovaného servisu

Meno servisného poradcu Dátum uplatnenia šeku

Číslo dielu

Podpis zákazníka

VIN číslo

Číslo šekovej knižky

A17

Podmienky použitia šeku:

    Šek platí na max. 2 ks (pravú 
a ľavú) Audi Originálnych 
xenónových výbojok.

   Zľava platí na Audi Originálne diely
   Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

    Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Ušetríte 20 %

Audi Originálne
xenónové 
výbojky

Číslo šeku: 14



Číslo šeku: 15

20
%

Ušetríte 

Podmienky použitia šeku:

  Šek obsahuje zľavu na Audi 
Originálne stierače alebo 
Audi Originálne Aero stierače 
pre 1 vozidlo (max. 2 ks predných 
stieračov a 1 zadný stierač)

  Zľava platí na Audi Originálne diely

  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Audi Originálne
stierače a Aero stierače

Originálne stierače sú prispôsobené veľkosti 
a ohybu predného skla vášho vozidla. 

Aj pri rôznych rýchlostiach si udržiavajú 
konštantnú prítlačnú silu, nevydávajú žiadne 

rušivé zvuky a na rozdiel od bežných stieračov 
poskytujú ešte vyšší výkon stierania.  

Číslo šeku: 15 Audi Service



Audi ServicePečiatka a podpis autorizovaného servisu

Meno servisného poradcu Dátum uplatnenia šeku

Číslo dielu

Podpis zákazníka

VIN číslo

Číslo šekovej knižky

A17
Číslo šeku: 15

Audi Originálne 
stierače 
a Aero stierače

Podmienky použitia šeku:
  Šek obsahuje zľavu na Audi 
Originálne stierače alebo 
Audi Originálne Aero stierače 
pre 1 vozidlo (max. 2 ks predných 
stieračov a 1 zadný stierač)

  Zľava platí na Audi Originálne diely
  Zľavu na diely je možné 
využiť iba v prípade montáže 
v autorizovanom servise Audi

  Platí pre vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2013

Ušetríte 20 %



15
%

Ušetríte 

Číslo šeku: 16

Detské autosedačky Audi zodpovedajú 
najprísnejšej bezpečnostnej norme ECE-R 44/04 

platnej v celej Európe. Sú komfortné, mäkko 
čalúnené a optimálne prispôsobené detskej 

anatómii. Všetky modely poskytujú možnosť 
individualizácie na výšku dieťaťa.

Audi Originálne
detské autosedačky

Číslo šeku: 16

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na max. 1 ks Audi 
Originálnej detskej autosedačky 
plus Audi Originálne 
príslušenstvo k autosedačkám.

  Zľava platí na Audi 
Originálne príslušenstvo.

  Platí pre všetky vozidlá

Audi Service



Číslo šeku: 16

Audi Originálne 
detské 
autosedačky

Podmienky použitia šeku:
  Šek platí na max. 1 ks Audi 
Originálnej detskej autosedačky 
plus Audi Originálne 
príslušenstvo k autosedačkám.

  Zľava platí na Audi 
Originálne príslušenstvo.

Ušetríte 15 %

Audi ServicePečiatka a podpis autorizovaného servisu

Meno servisného poradcu Dátum uplatnenia šeku

Číslo dielu

Podpis zákazníka

VIN číslo

Číslo šekovej knižky

A17



Číslo šeku: 17 Číslo šeku: 17

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na jednu sadu 
kompletných zimných 
kolies Audi.

  Zľavu je možné využiť iba 
v prípade výmeny kolies 
v autorizovanom servise Audi.

  Platí pre všetky vozidlá

Kolesá sú pri každodennom používaní vystavené 
neustálej záťaži. Správne „obutie“ vášho vozidla 

je dôležité hlavne vtedy, keď sú cesty pokryté 
snehom alebo snehovou kašou. Originálne 

kompletné zimné kolesá Audi sú perfektnou 
kombináciou štýlu a funkčnosti. Jednoducho sa 

čistia a sú veľmi odolné, najmä voči soli a posypu. 

Sada kompletných 
zimných kolies Audi15

%

Ušetríte 

Audi Service



Audi ServicePečiatka a podpis autorizovaného servisu

Meno servisného poradcu Dátum uplatnenia šeku

Číslo dielu

Podpis zákazníka

VIN číslo

Číslo šekovej knižky

A17
Číslo šeku: 17

Sada kompletných 
zimných kolies 
Audi

Podmienky použitia šeku:

  Šek platí na jednu sadu 
kompletných zimných 
kolies Audi.

  Zľavu je možné využiť iba 
v prípade výmeny kolies 
v autorizovanom servise Audi.

Ušetríte 15 %



Číslo šeku: 18 Číslo šeku: 18

Podmienky použitia šeku:

  Zľava platí na sadu zimných 
pneumatík Continental.

  Zľavu je možné využiť iba 
v prípade prezutia pneumatík 
v autorizovanom servise Audi.

  Platí pre všetky vozidlá

4 za cenu 3!
Už nemusíte mať starosti, čo spraviť so starými 

alebo opotrebovanými pneumatikami, ktoré 
už pre nedostatočnú hĺbku dezénu nemôžete 

použiť v ďalšej sezóne. O ich bezpečnú recykláciu 
sa postará váš Audi servisný partner.

Opýtajte sa aj na službu uskladnenia sezónnych 
letných pneumatík.

Sada zimných pneumatík
Continental25

%

Ušetríte 

Audi Service



Audi ServicePečiatka a podpis autorizovaného servisu

Meno servisného poradcu Dátum uplatnenia šeku

Číslo dielu

Podpis zákazníka

VIN číslo

Číslo šekovej knižky

A17
Číslo šeku: 18

Podmienky použitia šeku:

  Zľava platí na sadu zimných 
pneumatík Continental

  Zľavu je možné využiť iba 
v prípade prezutia pneumatík 
v autorizovanom servise Audi

Ušetríte 25 %

Sada zimných 
pneumatík 
Continental



Číslo šeku: 19 Číslo šeku: 19

Podmienky použitia šeku:

  Zľava platí na sadu letných 
pneumatík Continental.

  Zľavu je možné využiť iba 
v prípade prezutia pneumatík 
v autorizovanom servise Audi.

  Platí pre všetky vozidlá

4 za cenu 3!
Už nemusíte mať starosti, čo spraviť so starými 

alebo opotrebovanými pneumatikami, ktoré 
už pre nedostatočnú hĺbku dezénu nemôžete 

použiť v ďalšej sezóne. O ich bezpečnú recykláciu 
sa postará váš Audi servisný partner.

Opýtajte sa aj na službu uskladnenia sezónnych 
zimných pneumatík.

Sada letných pneumatík
Continental25

%

Ušetríte 

Audi Service



Audi ServicePečiatka a podpis autorizovaného servisu

Meno servisného poradcu Dátum uplatnenia šeku

Číslo dielu

Podpis zákazníka

VIN číslo

Číslo šekovej knižky

A17
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Podmienky použitia šeku:

  Zľava platí na sadu letných 
pneumatík Continental

  Zľavu je možné využiť iba 
v prípade prezutia pneumatík 
v autorizovanom servise Audi

Ušetríte 25 %

Sada letných 
pneumatík 
Continental

Číslo šeku: 19
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Audi Náskok vďaka technike

Servisná sieť Audi

Bratislava

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

prevádzka Dolnozemská

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

prevádzka Cesta na Senec

•   AC Bratislava, s. r. o.

•   IMPA Bratislava, a. s.

Západné Slovensko

 Dunajská Streda 

•  DS-CAR, s. r. o.

 Nové Zámky 

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

 Nitra 

•  Araver, a. s.

 Trenčín 

•  Araver, a. s.

 Trnava 

•  Autocomodex Trnava, spol. s r. o.

Stredné Slovensko

Banská Bystrica 

•  Autonovo, a. s. 

Martin 

•  Galimex, s. r. o.

Považská Bystrica 

•  AUTOMAX PLUS s. r. o. 

Žilina 

•  Galimex, s. r. o.

Východné Slovensko

Košice 

•  Auto Gábriel, spol. s r. o. 

•  MORIS SLOVAKIA, s. r. o.

Poprad 

•  DOVE, s. r. o.

Prešov 

•  PO CAR, s. r. o.

•   Aktuálny zoznam autorizovaných servisných partnerov značky Audi nájdete na stránke www.audi.sk.

AudiSlovenskoAudiSlovensko www.audi.sk Audi Service App
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