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Jarní prohlídka vozu  
Suzuki za 299 Kč
platí 9. 3. - 24. 4. 2015
Uplynulé zimní období s sebou přineslo nástrahy v po-
době nízkých teplot, sněhu, možného výskytu náledí 
a výtluků na poškozených cestách. Proto jsme pro vás 
připravili možnost jarní prohlídky za symbolických 299 
Kč. 

Jedná se o hodinovou, zejména vizuální kontrolu vy-
braných částí vozidla za možnosti vaší osobní účasti.  
V rámci této prohlídky bude provedena kontrola násle-
dujících částí vozidla:

•  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 jarní prohlídky nabízíme:

Jaroslav Maštěna 

(šéf mechanik)

mobil: 724 361 383  

e-mail: servis@simcar.cz

•  Slevu  20 % na vybrané originální náhradní díly 
(mimo karosářské)

•  Slevu  5 % na servisní práce

Jarní prohlídka nenahrazuje pravidelnou servisní pro-
hlídku! Doporučeno pro vozidla provozovaná 4 roky  
a více. Informace může být užitečná i pro vaše blízké 
majitele vozů Suzuki.

Mohou vám ušetřit desetitisíce 
Nabízíme možnost bazarové prohlídky pro vozy, které si 
vyhlédnete v jiných autobazarech či u jiných dovozců. 
Prohlídka trvá hodinu a dokážeme během ní určit 
základní technický stav, případné poškození karoserie, 
včetně prověření v registru Cebie. Cena je 550 Kč, avšak 
díky ní můžete ušetřit až desítky tisíc.

Petr Bošan

(autobazar, výkup vozidel)

mobil: 724 054 986  

e-mail: servis@simcar.cz

Jak se projeví až 40% 
snížení cen crash dílů? 
Počátkem letošního roku přistoupila Suzuki k razantnímu 
snížení cen nejčastěji bouraných karosářských dílů. A to 
v závislosti na stáří modelové řady v rozpětí 20 až 40%. 
Cílem je zvýšení obratu těchto dílů díky užší spolupráci 
pojišťoven a autorizovaných servisů Suzuki v celé Evropě. 
V konečném důsledku na tom vydělá zákazník, který  
v případě poškození staršího automobilu Suzuki už nebude 
muset přemýšlet, kde by ho oprava vyšla nejvýhodněji. 
Bude tak moci automaticky využít našich vysokými 
standardy hlídaných služeb. Do budoucna se očekává  
i snížení cenové hladiny pojištění starších vozidel Suzuki.



Montáž modulu denního svícení za 1 499 Kč 
V souvislosti s legislativními podmínkami upravující-
mi provoz motorových vozidel a nařizujícími celodenní  
svícení 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 zimní / letní 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:

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

•  výměnu
•  vyvážení celé sady kol
•  vizuální kontrolu 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.).

Lídr v odběru originálních 
náhradních dílů Suzuki
Také v roce 2014 jsme si udrželi pozici lídra v odběru 
originálních dílů Suzuki. Dlouhodobě tak potvrzujeme 
naši snahu poskytovat vám ten nejkvalitnější servis 
založený na zkušenostech a užívání těch nejkvalitnějších 
dílů, které jsou k dispozici. 

Sezónně zvýhodněná nabídka

Roste důvěra a objem pojištění  
V loňském roce jsme zaznamenali rekordní objem 
uzavřeného pojistného. Velkou zásluhu na tom má 
dlouhodobá aktivita Dražky Marholtové. Snaží se vám 
pomoci s výběrem co nejvýhodnější pojistky za rozumné 
peníze tak, aby za co nejnižší cenu minimalizovala vaše 
rizika. Máme totiž bohaté zkušenosti i z druhé strany, 
tedy ze strany likvidace pojistných událostí jednotlivých 
pojišťoven. 

Ročně řešíme přes sto škodných událostí a díky servisním 
smlouvám a dobře uzavřeným pojistkám klientů umíme 
poškozená vozidla bez průtahů a kvalitně opravit - 
samozřejmě také bez finanční a administrativní zátěže 
zákazníků.  Toto se děje díky sehranosti a dlouholetým 
zkušenostem pracovního týmu Jirky Ševčíka a karosáře 
Jarka Pospíšila.

Jiří Ševčík
(prodej dílů,  

likvidace škodních událostí)

mobil: 737 361 855 

e-mail: dily@simcar.cz

Náš karosář  

Jarek Pospíšil



Využijte největší nabídky 
S-Cross CVT Allgrip v ČR  

Dříve bylo pravidlem, že na západních trzích se 
prodávaly vozy Suzuki s odlišnou výbavou než u nás. 
Začátkem letošního roku došlo k harmonizaci výroby 
modelové řady S-Cross. V praxi to znamená, že ve 
všech evropských zemích si můžete objednat tento 
vůz v totožných úrovních výbavy. Důsledkem toho 
vypadla ze současné nabídky verze Suzuki S-Cross 
1,6 VVT Allgrip CVT Premium a Elegance bez paketu 
LUX. 

Protože jsme o této změně byli dopředu informováni, 
stihli jsme zakoupit dostatek vozů tak, abychom 
byli schopni pokrýt poměrně silnou poptávku. 
Momentálně máme k dispozici posledních 5 kusů  
v pěti barevných variantách.

Drahomíra Marholtová 

(prodej nových vozidel)

mobil: 724 209 511  

e-mail: prodejna@simcar.cz

Jak si  
představujete  
SUV budoucnosti?

Zveme Vás na slavnostní uvedení nového modelu  
Vitara. Toto se uskuteční 25. dubna 2015 od 9 do 16 
hodin v sídle společnosti Simcar. V případě zájmu se, 
prosím, registrujte prostřednictvím formuláře na titulní 
stránce našeho webu Www.Simcar.Cz. Dle vašeho přání 
si zde můžete vybrat čas testovací jízdy a průvodce, který 
se Vám bude věnovat. 

Program:
• Testovací jízdy
• Živý hudební doprovod
• Občerstvení formou  
  zabijačkového kotlíku

Těšíme se na Vás.

Kdy a kde:
• 25. dubna od 9 do 16h
• Simcar s.r.o. Fryšták u Zlína



Swift je v reklamách zobrazován jako zdroj bezprostřední 
radosti z jízdy pro mladé lidi nebo pro ty, kteří se cítí 
být mladými. S klidným svědomím tvrdím, že se nám ve 
zlínském regionu povedlo tento sen převést do reality. 
Stovky mladých lidí ročně prožívají své první řidičské 
zkušenosti za volantem tohoto legendárního vozu díky 
službám tří autoškol. 

Naučit se řídit může být se 
Swiftem tak zábavné…

První z nich provozuje Jiří Odstrčilík z autoškoly SAFO 
plus ve Vizovicích a ve Zlíně. Přešel na Suzuki v roce 
2008 s modelem Swift 1,3 VVT. Najezdil na něm bez 
závad a na původní spojku 180 000 km. V minulém 
roce vyměnil starší typ Swifta za nový s atraktivním 
dvoubarevným lakováním a novou motorizací 1,2 VVT. 
Odměnou za věrnost mu byla nižší spotřeba a srovnatelná 
spolehlivost. Za necelý rok už najezdil téměř 70 000 km.

Dejte svůj vůz protiúčtem 
S příchodem nové Vitary očekáváme další vlnu výkupů 
starších vozidel především značky Suzuki. Jsme 
připraveni nabídnout velmi příznivé výkupní ceny. Své 
konkrétní dotazy můžete směřovat na Petra Bošana.

Druhou autoškolou působící také ve Zlíně a využívající 
služeb Suzuki je uherskohradišťská autoškola Red 
Horse Hany Čoukové. Ta se svými žáky od roku 2009 
používala výcvikového Swifta 1,3 VVT a dvě SX4 1,6 
VVT 4x4. Po kratší zkušenosti s vozy jiné značky se loni 
rozhodla vrátit k novému modelu Suzuki Swift 1,2, a to 
hned ke dvěma vozům s originálním rallye designem.

Poslední z třetice spokojených zákazníků využívající 
našich služeb je Autoškola Fencl Zlín. Roman Fencl 
jako první v roce 2010 začal využívat nového Swifta  
a do dnešního dne na něm v okolí Zlína se svými žáky 
nakroužil 150 000 km.     

Co mají tyto tři autoškoly společné? Všichni vsadili 
na sportovní design, skvělou ovladatelnost vozu, 
spolehlivost a nízké provozní náklady. A na kterou 
autoškolu byste vsadili vy?



Suzuki Celerio plánuje 
červnovou premiéru 
O příchodu nového modelu nahrazující vozy Alto  
a Splash jsme vás informovali již před rokem.  
V Německu byl zahájen prodej tohoto mini MPV loni 
na podzim. My bychom se měli dočkat letos v červnu. 
Z webu našich sousedů se dá vyčíst, že se nabízí ve 
třech úrovních výbavy a v litrové motorizaci s manuální 
a automatizovanou převodovkou. Extrémně nízké 
kombinované spotřeby 3,6 l/100km by měla dosahovat 
verze obsahující EKO-paket.

Děkujeme a těšíme se na další setkávání.

Bezplatná zákaznická linka:    800 66 55 44

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


