
Naučíme Vaši  
Suzuki česky

(více v textu)



Ke každé Podzimní prohlídce 
káva zdarma i s  sebou  
do 17. 11. 2017
Podzim je tady a s  ním přichází již tradiční Podzimní pro-
hlídky za symbolických 349 Kč a je určena pro vozy  
starší 4 let. Naši mechanici Vám pečlivě zkontrolují níže 
uvedené položky a Vy si můžete surfovat na internetu 
nebo si vychutnat kávu z  našeho nového kávovaru.

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:

• 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  5 % 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.

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

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:

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

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

Objednat 
se!!! :)

Bazarová prohlídka za 899 Kč
Nabízíme možnost bazarové prohlídky pro vozy, které si 
vyhlédnete v jiných autobazarech či u jiných dovozců. 
Dozvíte se tak o skutečném stavu vozidla.

Dejte svůj vůz protiúčtem 
Především příchod nové Vitary vede k výkupům starších 
vozidel. Jsme připraveni Vám nabídnout příznivé výkupní 
ceny.



Lukáš Staníček
(náhradní díly)

mobil: 777 269 948  
e-mail: dily@simcar.cz

Poutavý „anime“ k  premiéře 
nového Swift Sport
Na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem doslova zářil 
a právem na sebe poutal obrovskou pozornost Swift 
Sport nové generace. Na jaře příštího roku ho budete 
moci zhodnotit i Vy.

Největší mezigenerační změna se nachází pod kapotou. 
Swift Sport už nemá atmosférickou šestnáctistovku o 
výkonu 100 kW. Novinka má přeplňovanou čtrnáctistovku 
z Vitary S, šest rychlostí a výkon 103 kW. Ty 3 kW asi 
v praxi nepoznáme. Co už ale poznat půjde, je točivý 
moment 230 N.m (o 70 N.m více než minulá generace) 
a zejména pohotovostní hmotnost 970 kg. Minulá 
generace měla o 90 kg více. Je jasné, že hravost řízení 
bude hrát opět při výběru jednu z nejvýznamnějších rolí.

Výhody pravidelného servisu
Jelikož se Vám vždy snažíme ušetřit Vaše finanční 
prostředky, přijměte, prosím, informaci v  textu níže.
Upozorňujeme Vás na postupy pojišťoven v  případě 
řešení škodních událostí. Při likvidaci škodních událostí 
dochází v  určitých případech ke změnám korekce 
ceny za náhradní díly u starších vozidel. Tak zvaná 
amortizace je nahrazena názvem „oprava za cenu 
obvyklou“. To znamená, že výměna náhradního dílu, 

Akční nabídka zimních kol
Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás letos mimořádně 
výhodnou nabídku na kompletní 
zimní kola. Například pro Suzuki 
Vitara a S-Cross…

Ceníková cena: 27 500 Kč
Akční cena: 22 990 Kč 

Více na Simcar.Cz 

respektive jeho cena, může být pojišťovnou snížena 
na cenu, odpovídající opotřebení a stáří náhradního 
dílů. Výsledkem je krácení pojistného plnění ze strany 
pojišťovny. Tyto případy se nedějí, pokud doložíme 
pravidelný autorizovaný servis vozidla, a to proto, že lze 
argumentovat řádně servisovaným vozem, který by měl 
být opraven dle standardů výrobce. Výrobce zároveň 
neuznává jakékoli měnění starších náhradních dílů, 
například z  vrakovišť. Otevírá se tedy pro Vás cesta, jak 
mít své vozidlo v  tom nejlepším možném technickém 
stavu i po havárii tak, aby Vás to nestálo zbytečné 
finanční prostředky. 

Přijměte, prosím, informace výše a nezapomeňte, že ke 
každé škodní události přistupují pojišťovny individuálně. 
Považujeme za naši povinnost Vás o tomto stavu 
informovat.    

• Yokohama BluEarth V905 
215/60 R16 99H

• ocelové kolo 6,5Jx16
• TPMS ventilek



Od Kizashi auta snů  
k pragmatickému Ignisu
Zdravím všechny nadšence Suzuki. V   roce 2007 jsme 
se rozhodli pro vůz Suzuki SX4. Po krátkém rozmýšlení 
jsme si jej pořídili a byli jsme s  výběrem spokojeni. 
Po pěti letech jsme SX4 vyměnili za Kizashi – krásné, 
elegantní, luxusní, sportovní a zároveň nenápadné auto 
špičkové kvality i výbavy a zpracované do nejmenších 
detailů. Splněný sen, se kterým jsme se těžko loučili….

Letos v  dubnu jsme se rozhodli prodat Kizashi i dceřinu 
SX4 a pořídit jen jeden vůz. Věrni značce Suzuki  
a Simcaru jsme se rozhodli pro nový Ignis a ihned 
dostalo přezdívku “Ošklivé káčátko“. 

Na první pohled malé a hranaté auto, které si díky 
volitelnému příslušenství může každý změnit k  obrazu 
svému, stejně jako jsme to udělali my. Ignis nabízí 
dostatek prostoru, pohodlné nastupování a slušnou 
výbavu. Po 4 000 km můžu jen říct naprostá spokojenost. 
Autíčko je lehoučké, motor si s ním jen pohrává  
a průměrná spotřeba je 4,3l/100km. Prostě paráda.

Vozy Suzuki můžu jen doporučit a zároveň bych chtěl 
Simcaru poděkovat za vynikající služby i servis, a také 
příjemnou a přátelskou atmosféru. Vždy jsem byl velice 
spokojen.

Ivo Dostál a Jana Heřmánková (Jeseník)

Prostor pro   
každou výzvu

palivo za 15.000 Kč 
sada zimních kol 
úvěr s úrokem 0,01 %



…dostupnost češtiny
Dobrou zprávou je, že umíme do vašich vozidel Vitara  
a S-Cross nahrát češtinu (software rádia). Máte-li zájem 
o toto vylepšení, obraťte se na:

40 tisíc ročně s  SX4
Když jsem před více než pěti lety uvažoval o koupi 
nového vozu, na doporučení známých jsem se rozhodl 
pro Suzuki SX4. Protože jsem požadoval i občasnou jízdu 
v lehčím terénu, zvolil jsem verzi 4x4. A nezklamal jsem 
se. Jde o spolehlivý vůz, který při mém nepříliš šetrném 
zacházení a nájezdu přes 40 tisíc km ročně (nyní již má 
najeto více než 260 tisíc km) vyžaduje při pravidelném 

Nálepka 800…
Po natankování svého Swifta jsem zjistil, že se mi 
všechny věci, včetně mobilu i klíče od vozu, zamkly  

servisu pouze výměnu přirozeně opotřebovaných dílů. 
Má výborné jízdní vlastnosti za každého počasí a pohon 
4x4 je skvělý zvláště při jízdě na „udržovaných“ zimních 
cestách, kdy vůz perfektně drží stopu. 

Navíc jsme si před půl rokem jako druhý vůz pořídili 
Suzuki Swift, který si manželka jen pochvaluje. U značky 
Suzuki určitě zůstaneme i nadále, jen rozhodování mezi 
Vitarou a S-Crossem je zatím na remíze. 

Ludvík Bobot (Zlín)

Tomáš Skalička
(prodejce, technická podpora)

mobil: 724 054 986 
e-mail: tomas.skalicka@simcar.cz

v autě. Co teď? Čísla na kamarády v hlavě nenosím. Na 
koho se obrátit? Naštěstí mi do oka padla nenápadná 
nálepka na bočním okně. Je to nálepka s bezplatnou 
zákaznickou linkou, kterou mi nalepili kluci ze Simcaru 
pro případ nouze. 

Volám z vypůjčeného telefonu obsluhy čerpačky. Bere 
to pan Černý a obratem domlouváme řešení. Času není 
nazbyt. Svítí sluníčko a v černém rozehřátém autě je  
i osmiletý Filip. Pan Skalička po velmi důkladné lustraci 
mé ženy u nás doma vyzvedává druhé klíče a spěchá na 
místo činu. Po otevření vozu se ozval radostný štěkot. 
Filip, náš pejsek, už je na čerstvém vzduchu a já můžu 
pokračovat v cestě.

Miroslav Vráblík (Zlín)



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

Proslýchá se, že Jimny  
bude krabička
Nový Suzuki Jimny by se měl poprvé ukázat na podzim 
na autosalonu v Tokiu. Půjde asi o verzi určenou pro 
Zemi vycházejícího slunce, Evropa si na příchod nového 
SUV bude muset počkat až do roku 2019.

Je to možná neuvěřitelné, ale stávající - tedy třetí - 
generace Suzuki Jimny je na trhu již od roku 1998. 

Po stránce mechanické můžeme znovu očekávat 
prověřenou techniku, i nový Jimny bude zřejmě postaven 
na žebřinovém rámu a využívat systém pohonu všech 
kol AllGripPro, se kterým velmi pravděpodobně bude 
spárován 1,2litrový motor Dualjet. Dále se spekuluje  
o příchodu přeplňovaného litrového tříválce.


