
Montáž modulu denního svícení za 1 499 Kč 
V souvislosti s legislativními podmínkami upravujícími 
provoz motorových vozidel a nařizujícími celodenní sví-
cení je stále aktuální automatické zapínání osvětlení ve 
dne či za nesnížené viditelnosti. 

Kontrola STK po 4 letech, po 6 i 8…
Budete-li chtít poradit nebo zařídit kontrolu STK, obrať-
te se na nás.

Výměna kol letní / zimní 449 Kč
Jedná se o samotnou výměnu sady 4 kol bez 
přezouvání a závaží. Uvedená cena zahrnuje: 

Přezutí kol zimní / letní
Zároveň nabízíme přezutí zimních pneumatik (sady 4 
kol), a to za zvýhodněnou sazbu:

Podzimní prohlídka vozu  
Suzuki za 300 Kč
platí do 21. 11. 2014
Blížící se zimní období s sebou přináší spoustu nástrah v 
podobě nízkých teplot, sněhu, možného výskytu ná-
ledí a výtluků na poškozených cestách. Proto jsme 
pro Vás připravili možnost podzimní prohlídky za sym-
bolických 300 Kč. V rámci této prohlídky zkontrolujeme 
Vaše auto na bezpečné  zvládnutí tohoto období. Naši 
mechanici na Vašem voze pečlivě zkontrolují níže uve-
dené položky a vy si zatím můžete popíjet kávu a surfo-
vat na internetu.

Jedná se o hodinovou, zejména vizuální kontrolu vybra-
ných částí vozidla za Vaší osobní účasti. V rámci této 
prohlídky bude provedena kontrola následujících částí 
vozidla:

Na servis k  nám jezdí různě 
staré Suzuki ze širokého okolí
Díky příznivým hodinovým sazbám za práci na starších 
vozidlech se často setkáváme s rozsáhlejšími opravami 
i téměř veteránů. Zákazníci vyhledávají náš servis nejen 
proto, že spoustu dílů na starší typy vozidel Suzuki držíme 
skladem, takže se opravy zbytečně neprotahují ale i proto, 
že se staršími vozy máme bohaté zkušenosti.

Aktuální ceny servisních prohlídek:

•  kontrola funkčnosti osvětlení, případně seřízení
•  kontrola pneumatik (tlak a opotřebení)
•  kontrola stavu stěračů, ostřikovačů a čelního skla
•  kontrola stavu akumulátoru a dobíjecí soustavy
•  kontrola stavu a hladiny chladicí kapaliny
•  kontrola stavu brzd a hladiny brzdové kapaliny
•  diagnostika motoru
•  kontrola stavu výfukového potrubí
•  kontrola podvozkových skupin (poškození, vůle)
•  kontrola hladiny a stavu oleje v motoru
•  kontrola lékárničky

Na základě výsledků lze provést buď opravu zjiště-
né závady na místě (např. doplnění některé z náplní), 
nebo nabídnout opravu a případně i podrobnější pro-
hlídku vozidla v jiném termínu. Na opravy objednané  
v rámci podzimní prohlídky nabízíme:

•  Slevu  20 % na vybrané originální náhradní díly 
•  Slevu  5 % na servisní práce

Podzimní prohlídka nenahrazuje pravidelnou servisní 
prohlídku! Doporučeno pro vozidla provozovaná 4 roky 
a více. Informace může být užitečná i pro Vaše blízké 
majitele vozů Suzuki.

•  13“ - 660 Kč
•  14“ - 726 Kč
•  15“ - 806 Kč

•  výměnu
•  vyvážení celé sady kol
•  vizuální kontrola pneu i brzd

•  16“ - 868 Kč
•  17“ - 928 Kč
•  18“ - 987 Kč

Seřízení geometrie za 800 Kč
Při výměně kol nebo přezouvání na letní či zimní pneu 
doporučujeme provést seřízení souososti kol náprav. 
Může se tak efektivně předejít jejich nepřiměřenému 
ojetí vlivem vadné geometrie nebo opotřebovaných dílů 
náprav či součástí řízení (vůle čepů atd.).

Jaroslav Maštěna 

(šéf mechanik)

mobil: 724 361 383  

e-mail: servis@simcar.cz

Jsme servis s  největším 
prodejem originálních dílů 
Suzuki v ČR
Dlouhodobě se náš servis pohyboval na předních příčkách 
v prodeji originálních dílů. Vloni jsme obhájili první místo. 
Je to dobrá zpráva především pro vás, zákazníky. Je to 
jeden z důkazů, že se o váš vůz pečlivě postaráme, včetně 
použití originálních dílů. 

Suzuki si připravuje půdu pro 
novou Vitaru
Od konce léta vypočítává Suzuki své úspěchy ve vývoji 
vozidel s pohonem všech čtyř kol. Zároveň pečlivě 
tajila informace o nadcházejícím novém SUV. Konkrétní 
informace vyšly na světlo až při světové premiéře na 
autosalonu v Paříži. Stručně řečeno, jedná se o SUV 
využívající mnoho nejmodernějších technologií se 
stejnou motorizací a pohony 4x4 jako S-Cross. Velký 
důraz je kladen na individualizaci vzhledu. Jedná se o 
větší množství barevných kombinací a doplňkového 
příslušenství. 

Objednat 
se!!! :)

Bezplatná zákaznická linka:    800 66 55 44

Bazarová prohlídka – to 
nejlepší, co můžete před 
nákupem ojetiny udělat 
Ještě stále se setkáváme s nešťastnými majiteli aut 
Suzuki, kteří pořídili své vozy v autobazarech. S faktem, 
že je jejich vozidlo ve špatném technickém stavu, se 
seznamují mnohdy i několik měsíců po nákupu až na 
prvním servisu u nás. Pětistovka je pakatel a může ušetřit 
desetitisíce nebo spoustu nepříjemností. Poraďte se o 
nákupu ojetiny tam, kde vám na rovinu řeknou, jak se 
věci mají. Rádi vám pomůžeme.

Rychlí a dobře informovaní… 
Pozor na lovce nehod!
V létě jsme zažili dobrodružnou příhodu, ve které hráli 
hlavní roli naše zákaznice a majitelka Suzuki SX4 a lovec 
nehod z Popova. Jednalo se o učebnicový příklad, kdy paní 
po havárii vozidla u Tlumačova kontaktovala náš servis. 
Zároveň s policí „jel náhodou kolem“ i lovec nehod, který 
se představil jako zástupce značkového servisu Suzuki. 
Spojitost nebuda náhodna :). Paní mu ve stresu vše 
předala a podepsala. 

Naštěstí byla pojištěna u Allianz, která má s těmito druhy 
opraven bohaté zkušenosti. Ve spolupráci s námi se 
podařilo vozidlo dostat do nejbližšího autorizovaného 
servisu v Uherském Hradišti.  Věříme, že vozidlo bylo 
opraveno standardním způsobem a že jsme paní i 
pojišťovně ušetřili nemalé peníze a nepříjemnosti.

Petr Bošan

(autobazar, výkup vozidel)

mobil: 724 054 986  

e-mail: servis@simcar.cz

Vzhůru 
do zimy!

AKCE KOMPLETNÍ 
ZIMNÍ KOLA 2014
•  Prémiové zimní pneumatiky Yokohama

•  Originální ocelové disky Suzuki

•  Originální Suzuki ventil se senzorem 
tlaku v pneumatice (TMPS)

•  Originální kolové pojistky Suzuki

•  Kompletní kolo = kompletní řešení

www.suzuki.cz

Vyobrazení kompletních kol jsou pouze ilustrace. Hliníkové disky na obrázcích nejsou totožné s továrními ocelovými disky.

Simcar s.r.o.
Holešovská 380, Fryšták u Zlína 763 16, 
tel: 577 911 653 mob: 724 209 511 fax: 577 911 784, 
e-mail: simcar@simcar.cz web: www.simcar.cz

Za pracovní kolektiv
společnosti Simcar s.r.o.

Tomáš Černý

Tak se pozná 
opravdový král 
silnic

Rozjedeme to v dubnu
V porovnání s SX4 je Vitara jen o 2 cm delší i širší, zato 
má však o 100 litrů větší zavazadlový kufr. Komu tedy 
velikostně vyhovovala SX4 a chtěl by se posunout blíže 
k SUV s nižší spotřebou, má skvělou příležitost. Zatím 
víme, že první vozy k nám 
na salón dorazí z únorové 
výroby z maďarské továrny 
Estergom. Prodej by měl 
být zahájen v dubnu 2015. 

Bližší informace zde:

Suzuki Celerio: Novinka pro rok 2015

Paní Marholtová pracuje ve společnosti Simcar od 
jejího počátku, tedy nějakých 23 let. Její osobní, 
neformální vztah k zákazníkům, profesionální a 
poctivý přístup k práci přinášejí ovoce. 

Na dotazy konkurence, jak dosahujeme takových čísel, 
paní Marholtová se smíchem odpovídá:  „Řekla bych, že 
ten model se v podstatě prodává sám. Velkou část z 

prodaného množství si koupili klienti, kteří již některý z 
modelů Suzuki vlastní nebo dříve vlastnili, Suzuki znají a 
netrápí je počáteční nedůvěra. Nemají ani potřebu čekat, 
až si to koupí jiní, aby zjistili, jaké mají zkušenosti nebo 
až se na novém modelu, jak se říká, vychytají počáteční 
mouchy.“

Do dnešního dne jsme 
zprovoznili 42 S-Crossů
A další jsou na cestě z výroby. Největší zájem je o 
čtyřkolky v nejvyšších výbavách „Elegance“ s manuální 
i automatickou převodovkou a o nejlevnější dvoukolky 
ve specifikaci „Start.“ Ten je v porovnání s vozy ve 
stejné cenové hladině skvěle vybaven. Každopádně 

Představujeme vám nejúspěšnější prodejkyni modelu S-Cross

Drahomíra Marholtová 

(prodej nových vozidel)

mobil: 724 209 511  

e-mail: prodejna@simcar.cz

rozhodujícím momentem nákupu je předváděcí jízda. 
Skvělé jízdní vlastnosti jsou nejúčinnějším prodejním 
nástrojem.

S-Cross po roce za stále 
stejnou cenu
Stabilita prodejních cen nás po roce utvrdila v tom, 
že cena byla od počátku stanovena velmi příznivě a 
kupující zákazníci slevy v porovnání s konkurencí ani 
neočekávají. 

S drobným zvýhodnění lze počítat aktuálně do konce 
roku. A to v podobě zimních pneu zdarma a slevy 10 000 
Kč pouze na specifikaci Elegance.

Co S-Cross, to výkup starší 
Suzuki na protiúčet
Za skvělými prodejními výsledky stojí také naše snaha 
vykupovat starší vozy za velmi příznivé ceny pro 
zákazníka. Především u vozů s pravidelným servisem se 
nebojíme nabídnout opravdu solidní finance.

Konec modelů Alto a Splash – 
nahradí je Celerio
Souběžně s příchodem Vitary by se v České republice 
měla představit ještě jedna novinka. Jednoduché úsporné 
autíčko s názvem Celerio.


