Audi Energy Program
Výhodně. Ve formě.

Audi Service

Audi Energy Program
Poukazy z Audi Energy Programu mohou uplatnit zákazníci za následujících podmínek:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Zákazníkem je fyzická osoba nepodnikající; případně dle posouzení a rozhodnutí participujícího
servisního partnera rovněž fyzická osoba podnikatel, která není velkoodběratelem.
Program je určen výhradně pro vozy starší 4 let.
Nabídka platí pouze u autorizovaných servisních partnerů Audi na území ČR.
Poukaz lze uplatnit pouze za předpokladu, že vozidlo přistavíte do opravy u autorizovaného
servisního partnera a veškeré související díly zakoupíte tamtéž. Poukazy nelze čerpat na díly
prodávané „přes pult“ (výjimkou jsou poukazy na nákup Audi originálního příslušenství®
a na Audi originální kompletní kola).
Z jednoho Energy Programu lze využít více poukazů najednou.
Platnost poukazů z Audi Energy Programu: do 31.12.2021.
Slevy se nesčítají, pokud na zboží nebo službu probíhá jiná slevová akce.
Na slevy nelze uplatnit nárok soudní cestou.
Zákazník dá souhlas s využitím osobních údajů (na zakázkovém listu).

Seznam participujících servisních partnerů naleznete na internetových stránkách www.audi.cz.

AEP0001

•

•

Poukaz lze uplatnit při realizaci jednorázového
nákupu Audi originálního příslušenství®
(bez ohledu na zakoupený počet) v celkové
hodnotě nad 5 000 Kč vč. DPH.
Poukaz nelze uplatnit na nákup zimních
kompletních kol.

Sleva

500 Kč

Audi originální
příslušenství®

Audi originální příslušenství®

Poukaz je platný do 31.12.2021.

Sleva

500 Kč

Sleva

500 Kč

Audi originální
příslušenství®

Audi originální příslušenství®
•
•
•
•

K vozům Audi se hodí nejlépe nejen po technické stránce,
ale také harmonicky a nezaměnitelně doplňuje jejich vzhled.
Je vyrobeno z kvalitních materiálů, moderními výrobními procesy
a ve vysoké kvalitě zpracování až po nejmenší detaily.
Nejvyšší prioritou je bezpečnost zákazníků, proto již jeho vývoj
probíhá podle nejpřísnějších bezpečnostních standardů.
Je testováno výrobcem Audi přímo v reálném provozu.

AEP0002

•

Poukaz lze uplatnit při jednorázovém nákupu
3 letních nebo zimních originálních kompletních
kol Audi v našem autorizovaném servisu Audi.
Čtvrté kompletní kolo dostanete zdarma!

3+1

Zdarma

Audi originální
kompletní kola

Audi originální
kompletní kola

Poukaz je platný do 31.12.2021.

3+1

Zdarma

3+1

Zdarma

Audi originální
kompletní kola

Audi originální
kompletní kola
•

•
•

Vysoce kvalitní disky ze slitin hliníku, které perfektně
padnou Vašemu Audi. Společně s vhodnými pneumatikami
doporučenými našimi odborníky tvoří jedinečnou kombinaci.
Vynikající kvalita materiálů a výborné dílenské zpracování.
Dlouhá životnost a skvělý výkon tak jsou samozřejmostí.
Originální disky jsou konstruovány individuálně pro konkrétní
model a již v procesu vývoje podstupují mnohé náročné testy.

AEP0003

•

•

Poukaz lze uplatnit na proměření a seřízení
geometrie při výměně min. 2 ks pneumatik
či min. 2 ks kompletních kol.
Poukaz se nevztahuje na výměnu
rezervního kola.

Sleva

25 %

Výměna pneu včetně měření
a seřízení geometrie náprav

Výměna pneu včetně měření
a seřízení geometrie náprav

Poukaz je platný do 31.12.2021.

Sleva

25 %

Výměna pneu včetně měření
a seřízení geometrie náprav

Výměna pneu včetně měření
a seřízení geometrie náprav
•
•

•

Sleva

25 %

•
•

U autorizovaného servisního partnera Audi máte jistotu, že dostanete
pneumatiky a kompletní kola určená pro model Vašeho vozu.
Můžete si vybrat z široké atraktivní nabídky renomovaných výrobců pneumatik.
Zákazníkům poskytujeme odborné poradenství při výběru homologovaných
a schválených pneumatik.
Servisní partner Audi poskytuje okamžitou montáž a uskladnění zimních,
resp. letních pneumatik a kompletních kol za příznivou cenu.
Při výměně je recyklace starých pneumatik zajištěna automaticky zdarma.
Pouze správně seřízená geometrie náprav zabezpečí maximální možný kilometrový
výkon pneumatik. Autorizovaný servisní partner Audi má vždy aktuální a správná
data geometrie pro Váš model vozu a jeho individuální výbavu.

AEP0004

•

Sleva se vztahuje na materiál i práci.
Vztahuje se i na samostatnou výměnu jednotlivých
komponentů při použití Audi originálních dílů®.

Sleva

20 %

Výměna brzdových destiček /
čelistí / kotoučů / válečků

Výměna brzdových destiček /
čelistí / kotoučů / válečků

Poukaz je platný do 31.12.2021.

Sleva

20 %

Výměna brzdových destiček /
čelistí / kotoučů / válečků

Výměna brzdových destiček /
čelistí / kotoučů / válečků
Co byste měli vědět o brzdových systémech:
•
•
•

Sleva

20 %

•

Originální brzdové destičky a kotouče Audi zajišťují maximální
účinnost při brzdění a zvyšují Vaši bezpečnost.
Mají dlouhou životnost, mechanickou a tepelnou stálost - i při extrémním brzdění.
Rozhodující roli při brzdění hraje způsob jízdy, hmotnost vozidla,
rychlost a zejména kvalita dílů.
Brzdový systém nechejte zkontrolovat při každé výměně pneumatik,
minimálně jednou ročně v autorizovaném servisu.

AEP0005

•

Poukaz se vztahuje i na samostatnou výměnu
středního nebo zadního dílu výfuku při použití
Audi originálních dílů® u servisního partnera Audi.

Sleva 20 %
minimálně
500 Kč

Výměna středního dílu
výfuku / zadního dílu výfuku

Výměna středního dílu
výfuku / zadního dílu výfuku

Poukaz je platný do 31.12.2021.

Sleva

20 %

minimálně
500 Kč

Výměna středního dílu
výfuku / zadního dílu výfuku
Sleva 20 %
minimálně
500 Kč

Výměna středního dílu
výfuku / zadního dílu výfuku
Audi originální výfuky:
•
•
•
•

Jsou vyrobeny z velmi kvalitních materiálů.
Vykazují dlouhou životnost a plní optimální funkci.
Jsou konstruovány tak, že minimalizují shromažďování
kondenzátu a tím je sníženo riziko koroze na minimum.
Jsou důkladně testovány na zpětný tlak, aby byl udržen
optimální výkon motoru a tím nižší spotřeba paliva.

AEP0006

•

Vztahuje se i na výměnu vodního čerpadla při
současné výměně sady rozvodového řemene
při nákupu Audi originálních dílů® u servisního
partnera Audi. Sadou se rozumí ozubený
řemen s napínacími a vodicími kladkami.

Sleva 20 %
minimálně
500 Kč

Výměna sady
rozvodového řemene

Výměna sady
rozvodového řemene

Poukaz je platný do 31.12.2021.

Sleva

20 %

minimálně
500 Kč

Výměna sady
rozvodového řemene
Sleva 20 %
minimálně
500 Kč

Výměna sady
rozvodového řemene
Pokud dojde na vozidle k přetržení rozvodového řemene, s velkou pravděpodobností
nastane rozsáhlé poškození motoru. Proto Vám doporučujeme:
•
•

•

Nepřekračujte intervaly výměny stanovené výrobcem pro konkrétní typ motoru.
Výměnu rozvodového řemene nechte provést vždy v autorizovaném servisu.
Jedině ten Vám může zaručit kvalitu opravy, dodržení postupů předepsaných
výrobcem a deklarovanou životnost rozvodové sady.
Používejte pouze originální rozvodové řemeny Audi, jsou odolné proti opotřebení
a vysokému zatížení, horku a vlhku, mají velmi tichý a klidný chod.
Při výměně rozvodového řemene by se měly vyměnit i napínací a vodicí kladky
a opotřebené vodní čerpadlo, což Vám dlouhodobě šetří náklady.

AEP0007

•

Poukaz lze uplatnit při současné výměně
spojkové lamely, kotouče a ložiska
(a dle potřeby i při současné výměně
setrvačníku) u servisního partnera Audi.
Sleva se vztahuje na materiál i práci.

Sleva 20 %
minimálně
500 Kč

Výměna spojkové lamely
včetně přítlačného kotouče
a ložiska / setrvačníku

Výměna spojkové lamely
včetně přítlačného kotouče
a ložiska / setrvačníku

Poukaz je platný do 31.12.2021.

Sleva

20 %

minimálně
500 Kč

Výměna spojkové lamely
včetně přítlačného kotouče
a ložiska / setrvačníku
Sleva 20 %
minimálně
500 Kč

Výměna spojkové lamely
včetně přítlačného kotouče
a ložiska / setrvačníku
•

•

Vše do sebe dokonale zapadá. Audi originální díly® poskytují
nekompromisní bezpečnost a jsou ztělesněním optimální funkčnosti,
přesného zpracování, dlouhé životnosti a udržení hodnoty.
Jen originální či výměnné díly spojky Vám zaručí ideální přenos síly
z motoru bez nežádoucích projevů vibrací apod.

AEP0008

•

Poukaz lze uplatnit i na samostatnou výměnu
předních nebo zadních tlumičů pérování
u servisního partnera Audi.
Sleva se vztahuje na materiál i práci.

Sleva

20 %

Výměna předních / zadních
tlumičů pérování

Výměna předních / zadních
tlumičů pérování

Poukaz je platný do 31.12.2021.

Sleva

20 %

Výměna předních / zadních
tlumičů pérování

20 %

Sleva

Výměna předních / zadních
tlumičů pérování
Originální tlumiče Audi jsou optimalizované pro Vaše vozidlo
a zaručují vynikající funkčnost a bezpečnost. Neopotřebované
originální tlumiče Vám zajistí:
•
•
•
•

Dobrou přilnavost k vozovce a komfort jízdy.
Optimální brzdnou dráhu.
Stabilitu v zatáčkách a jistotu řízení.
Snížení opotřebovávání pneumatik.

AEP0009

•

Poukaz lze uplatnit pouze pokud hodnota
Audi originálních dílů® použitých při opravě
vozu přesáhne 4 000 Kč vč. DPH.
Do této částky se nezapočítává využití
poukazů AEP0003–AEP0009.
Slevy v rámci poukazů AEP0003–AEP0009
nelze sčítat.

Sleva

15 %

Sleva 15 % na Audi
originální a výměnné díly

Sleva 15 % na Audi
originální a výměnné díly

Poukaz je platný do 31.12.2021.

Sleva

15 %

Sleva 15 % na Audi
originální a výměnné díly

15 %

Sleva

Sleva 15 % na Audi
originální a výměnné díly
Audi originální a výměnné díly:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mají špičkovou kvalitu.
Jsou maximálně spolehlivé, bezpečné a 100% funkční.
Mají dlouhodobou životnost.
Jsou pravidelně inovovány.
Jsou identické s původními díly v novém voze.
Perfektně pasují a tím usnadňují kvalitní montáž.
Procházejí náročnými testy dle standardů Audi.
Jsou snadno dostupné u autorizovaných servisních partnerů Audi.

AEP0010

•

Poukaz lze uplatnit pro sezónní prohlídku
Audi CarCheck v autorizovaném servisu Audi.
Při předložení tohoto poukazu prověříme 		
funkčnost nejvíce zatěžovaných součástí
Vašeho Audi, jako jsou např. brzdy, osvětlení, 		
podvozek, klimatizace nebo kola
za pouhých 700 Kč vč. DPH.

Cena

700 Kč

Audi sezónní prohlídka

Audi sezónní prohlídka

Poukaz je platný do 31.12.2021.

Cena

700 Kč

Audi sezónní prohlídka

700 Kč

Cena

Audi sezónní prohlídka
V rámci sezónní servisní prohlídky provedeme pečlivou kontrolu
technického stavu Vašeho vozu. Zkontrolujeme zejména:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

brzdovou soustavu
výfukový systém
kola a pneumatiky
chladicí systém
klimatizaci
stěrače a ostřikovače
baterii (napětí a stav)
plochý řemen a stav motorového oleje
světla včetně správného nastavení
odborně posoudíme aktuální stav Vašeho vozidla

AEP0011

•

•

Pokud bude celková cena opravy vyšší než
2 500 Kč, získáte Audi originální vůni
do vozu „Gekon“ zdarma.
Pro využití poukazu musí být celková
cena opravy vyšší než 2 500 Kč vč. DPH,
při použití Audi originálních dílů®.
Rozhodná je konečná cena zaplacená
zákazníkem po započítání všech slev.

„Gekon“

Zdarma

Audi originální vůně
do vozu „Gekon“ zdarma

Audi originální vůně
do vozu „Gekon“ zdarma

Poukaz je platný do 31.12.2021.

„Gekon“

Zdarma

Audi originální vůně
do vozu „Gekon“ zdarma

Zdarma

„Gekon“

Audi originální vůně
do vozu „Gekon“ zdarma
•

Všechny produkty originální kosmetiky Audi jsou optimálně přizpůsobeny
materiálům Vašeho vozu. V nabídce jsou přípravky pro péči o exteriér
i interiér vozidla, které pomáhají uchovat jeho původní krásu.
Bližší informace o produktech včetně speciálních vůní získáte v našem
autorizovaném servisu Audi.

U

A

D

STK

I

Známe vzorec
na STK zdarma.
Audi STK Service

Audi Service

Využijte svůj náskok díky Audi – i při zákonné technické kontrole. Musíte se svým vozem na povinnou technickou
kontrolu? Náš autorizovaný servis Audi nabízí opět něco navíc. Pokud u nás necháte svůj vůz připravit pro technickou
kontrolu, my Vám měření emisí a samotné provedení technické kontroly v nezávislé STK nebudeme účtovat.
Technická kontrola zdarma není jediná výhoda, kterou Vám autorizovaný servis Audi nabízí:
•

Pouze autorizovaný servis Vám garantuje použití originálních dílů za nejvýhodnější ceny
a vysoce kvalifikovaný tým profesionálů. Samozřejmostí je u nás dvouletá záruka na díly i práci.

•

Příprava vozu, včetně případných oprav či výměna dílů za úhradu probíhá za naprosto férových podmínek:
vždy Vám nabídneme nejvýhodnější řešení a transparentní vyúčtování s osobním vysvětlením každé položky
u Vašeho vozidla, případně na zvedacím zařízení před příjmem zakázky i při zpětném předání vozidla.

•

Máme pro Vás připravenou možnost tzv. chytrých oprav s výrazně nižšími náklady.

•

Jedině 100% péče profesionálů Audi je zárukou, že si Váš vůz udržuje svou hodnotu a kvalitu.

Těšíme se na Vás a věříme, že naše služba bude dalším zpříjemněním Vašeho života s Audi.

Audi Energy Program
Výhodně. Ve formě.
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