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Nová ŠKODA Octavia je v segmente
kompaktných vozidiel triedou sama pre seba
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TODOS , GROUP
2013 ROK VELKÝCH ZMIEN

ŠTVRTKY

S DOBROU

HUDBOU

Milí priatelia!
Vychutnajte si charakter značky Cadillac v dobrej spoločnosti.
Spríjemnite si deň pohodovou atmosférou pri dobrej hudbe s pohárikom sektu a v spoločnosti mnohých slovenských známych
i perspektívnych umelcov, ktorých spoločne chceme podporiť.
Termíny koncertov nájdete na našej webstránke www.todos.sk

Showroom TODOS Cadillac a Corvette,

ul. M. Sch. Trnavského 14, Bratislava
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Milí priatelia,
TODOS - TRADÍCIA NA NOVEJ CESTE - to je motto vystihujúce cieľ
našej spoločnosti. TRADÍCIA je synonymom predchádzajúcich spoločností Auto Valušek a Motocentrum-Žilina a NOVÁ CESTA znamená
nové postupy, produkty a spôsoby obsluhy klienta.
TODOS znamená po španielsky VŠETCI. Touto personifikáciou sme
chceli automobilovej i širokej verejnosti povedať, že všetky zložky
našej spoločnosti sú pripravené zákazníkovi priniesť len pozitívnu
emóciu z vynikajúcich služieb tak, aby sme boli VŠETCI spokojní!
Rok 2013 je pre našu spoločnosť výzvou a rokom plným pozitívnych
zmien. Zmien prinášajúcich úžitok, maximálnu spokojnosť zákazníka
a nám Vašu dôveru. Medzi prvými krokmi bude rebranding siete.
Skupina sa postupne premenuje a všetky prevádzky budú niesť názov
TODOS. Pôvodné názvy spoločností v blízkej dobe opustia trh.
NIEČO Z HISTÓRIE
Nedá mi, aspoň v skratke, nespomenúť kto sme a čo sa nám už podarilo vybudovať. Za posledných 15 rokov sme vybudovali úspešnú
sieť predajcov a servisov ŠKODA na Slovensku. Vytvorili sme sieť
s piatimi pobočkami a keď sme odchádzali, firma patrila medzi
najväčších a najúspešnejších dílerov značky. V roku 2010 sme sieť
opustili a po krátkej prestávke a načerpaní nových síl sme prevzali výhradné zastúpenie značiek Cadillac a Corvette na Slovensku.
V roku 2011 sme začali budovať novú sieť ŠKODA. Odkúpili sme
autorizované dílerstvo ŠKODA - Motocentrum Žilina. V roku 2012
sa uskutočnila kúpa celej siete Auto Valušek.
TROCHA PRÍTOMNOSTI
Dnes prevádzkujeme tri autorizované predajne a servisy ŠKODA
v Bratislave, Žiline a Ružomberku, pričom v Bratislave je aj autorizovaný servis VOLKSWAGEN. Do našej siete patrí aj autorizovaný
predaj a servis značiek FIAT a ALFA ROMEO v Bratislave a už spomínané zastúpenie CADILLAC a CORVETTE.
POHĽAD DO BUDÚCNOSTI
Naším cieľom je poskytnúť najširšiu možnú škálu služieb všetkým
našim klientom, či už retailovým alebo fleetovým. Čaká nás dlhá
a neľahká cesta, ale my sme na to pripravení, pretože nás to baví.
Vážime si našu konkurenciu a rozhodne ju nepodceňujeme.
Veríme, že spojenie našich skúseností a poctivej práce celého nášho
tímu nás v budúcnosti odmení úspechom.
S Vašou podporou vybudujeme úspešnú novú sieť s tradíciou TODOS!

TODOS DRIVE!
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AUTOSALÓN

RAJA SA VRACIA
CORVET TE STINGRAY
Na nedávno skončenom
detroitskom a následne
na ženevskom autosalóne
zažiarila vo svetovej premiére
siedma generácia modelu
Corvette. Dostala
meno použité v 60-tych
rokoch pri druhej generácii
– Stingray (raja). Jasným
cieľom pri vývoji C7-ičky bolo
vytvoriť skutočný a moderný
superšport. Nielen výkonom,
ktorým patrí Corvette
do tejto kategórie dávno, ale
aj technicky a dizajnérsky.
Niet pochybností, že cieľ bol
dosiahnutý. Návrhári a inžinieri
použili najmodernejšiu
techniku i materiály a výsledok
je naozaj ohromujúci.
Základom je hliníkový priestorový rám
s nižšou hmotnosťou a výrazne vyššou tuhosťou oproti predchádzajúcemu modelu.
Kompozity boli použité na výrobu dverí
a nárazníkov, kapota a odnímateľný panel
strechy sú vyrobené z karbónu, konštruk-
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TODOS DRIVE!

cia sedadiel z horčíkovej zliatiny a podvozkové panely z uhlíkových nanokompozitov. Tým sa hmotnosť vozidla dostala
na hodnotu 1 300 kg. Jej rozloženie 50:50
medzi prednú a zadnú nápravu dáva skvelý základ pre dynamiku a ovládateľnosť.
Už základná pohonná jednotka, ktorou
je hliníková V8 s objemom 6,2 l, výkonom
456 koní a krútiacim momentom 610 Nm,
spriahnutá so 7-stupňovou manuálnou
alebo automatickou prevodovkou, dáva
novej Corvette špičkové výkonové parametre - akceleráciu z 0 na 100 km/h za 4 s
a maximálnu rýchlosť cez 300 km/h.
Vodič môže voliť charakteristiku správania auta pomocou Drive Mode Selector
(Weather, Eco, Tour, Šport a okruhový
Track). Ním sa mení spôsob zásahu kontroly stability a trakcie, tuhosť riadenia
a odozva motora na pohyby plynového
pedálu. Za príplatok možno vozidlo vybaviť podvozkom so systémom Magnetic Ride Control s elektromagnetickým
tlmením. V interiéri taktiež nenájdete
iný materiál ako karbón, hliník, kvalitnú
kožu a samozrejme výkonný audiosystém
a najmodernejší multimediálny systém
s dotykovou obrazovkou.
Nová Corvette Stingray už na pohľad
vytvára dojem vysoko sofistikovaného

moderného a technicky vyspelého superšportu a posúva ju na úroveň najprestížnejších európskych konkurentov ako aj
dizajnom, tak aj jazdnými vlastnosťami.
V USA sa distribúcia k zákazníkom už
začala. Nadšenci na európskom kontinente, žiaľ, budú musieť byť pre enormný
záujem za morom trpezliví. Prvých kusov
sa dočkáme aj u nás pravdepodobne koncom roka 2013, no my v TODOSe urobíme
všetko pre to, aby sme ju mali pre vás čo
najskôr.

EKO

V Z N A M E N Í „ E C O - F R I E N D LY “

Luxus, okázalosť, prestíž!
A k tomu priateľské k prírode?
Zoznámte sa!
V žiari reflektorov teraz žiari
Cadillac Escalade Hybrid!
Cadillac Escalade Hybrid je prvé luxusné
hybridné SUV v kategórii veľkých SUV. Bezchybne kombinuje luxus a výkon s efektivitou
a ochranou životného prostredia vďaka hybridnému systému pohonu, ktorý dramaticky
znižuje spotrebu paliva a emisie výfukových
plynov. Dosahuje tak až o 20 percent nižšiu
spotrebu paliva a emisií než štandardný model. Samozrejme bez zníženia výkonu alebo
zmeny vlastností vozidla. Cadillac Escalade Hybrid je vaša voľba pre inteligentné a zároveň luxusné vozidlo.

Tento „dvojrežimový“ hybrid kombinuje
šesťlitrový osemvalec s novým prevodovým systémom. Motor Vortec 6.0L V8
udržiava pulz s výkonom 248 kW (337 k),
ktorému zdatne sekunduje systém elektromotorov so súčtovým výkonom 120 kW.
Centrálny počítač plynule vyhodnocuje
jazdu a podľa potreby prepína medzi elektrickým a klasickým pohonom, čím citeľne
redukuje spotrebu paliva a emisie CO2.
Cadillac Escalade Hybrid má priestor
až pre 8 osôb a ich batožinu. Pre porovnanie s tým najväčším, čo v danom
segmente bežne jazdí: Audi Q7 je o dobrých 15 cm nižšie, BMW X5 o 28 cm
kratšie, Mercedesu GL chýba minimálne 8 cm šírky. Skrátka, nikto z tradičných Európanov Escalade len tak ľahko
neprerastie.

Cadillac Escalade je dostatočne „múdry“,
aby sa dobre udržal pod kontrolou pri
použití najnovších elektronických systémov ako je StabilityTrak™, ABS, trakčná
kontrola, informačný displej, elektricky
nastaviteľné pedále brzdy a plynu, zadný ultrasonický parkovací asistent s LED
ukazovateľom a akustickým varovaním.
Pri otvorení dverí sa automaticky vysunie
spod prahu schodík. Veľmi šikovné a praktické, pri tak vysokom vozidle... a to by sme
mohli o výhodách tohto SUV hovoriť ešte
dlhšie.
Pokiaľ túžite po výkone, najnovšej technike, ako aj inteligentnom aute, ale
predsa vám trhá srdce životné prostredie či globálne otepľovanie, je Cadillac
Escalade Hybrid luxusné SUV stvorené
práve pre vás!

TODOS DRIVE!
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TODOS GROUP
2013 ROK VEĽKÝCH ZMIEN
Spoločnosť TODOS prechádza obdobím veľkých zmien. Rozhodli sme sa, že najfundovanejšie informácie
„vytiahneme“ priamo z majiteľov a tak sme ich oslovili, aby nám o TODOSe niečo prezradili.
AKÉ SÚ VAŠE NAJBLIŽŠIE PLÁNY?

UVAŽUJETE AJ O NOVINKÁCH?

Rok 2013 je pre nás rokom obrovských
zmien. Chceme nanovo vybudovať predajnú a servisnú sieť. Veríme, že bude opäť
patriť medzi najväčšie na Slovensku. Je
možné, že sa ešte budeme rozrastať o miesta, ktoré by sme chceli pokryť na mape
Slovenska. Naším cieľom je poskytnúť najširšiu škálu služieb nielen pre retailových
zákazníkov, ale radi by sme sa zamerali
aj na fleetových klientov. Zloženie ponúkaných značiek považujeme za veľmi dobré.

Vždy sme prinášali nové prístupy, produkty
a spôsoby komunikácie so zákazníkmi.
Z prevádzky v bratislavskej Dúbravke plánujeme urobiť náš hlavný stan, kam sme presťahovali aj značky Cadillac a Corvette
z Petržalky. Pripravujeme aj nový showroom
a servisné priestory, kde konečne vytvoríme
šesť plnohodnotných pracovísk. Plánujeme
otvoriť aj pracovisko aktívneho príjmu. Pôjde
o linku, kde každému zákazníkovi zadarmo
skontrolujeme tlmiče, brzdy, geometriu

priestorov. Okrem iného pribudne aj nový
konfigurátor vozidiel s technológiou 3D
na veľkom displeji... myslím si, že zákazníci
sa majú na čo tešiť.
Jaroščák: Postupne chceme prejsť na dvojzmenné prevádzky... Tak, aby naši zákazníci
mohli navštíviť náš servis aj po skončení
v zamestnaní.

PRIPRAVUJETE ZMENY AJ
V PREVÁDZKACH V ŽILINE
A V RUŽOMBERKU?

TODOS GROUP - BRATISLAVA TÍM

Fiat si stále drží popredné miesto v predaji ľahkých úžitkových vozidiel. Značka
ŠKODA si už tradične udržiava svoje miesto
na slovenskom trhu, Cadillac a Corvette
sú luxusné prémiové značky. Značky v našom portfóliu sa teda výborne dopĺňajú,
a preto dokážeme každej spoločnosti ponúknuť celé spektrum vozidiel (referentské,
manažérske alebo úžitkové). Samozrejme,
pripravujeme aj fleetové centrum, ale takéto projekty nechceme robiť na vlastnú
päsť. Budeme ho realizovať v koordinácii
s importérom a dílerskou sieťou. ŠKODA
pripravuje sieť fleetových centier, pričom
štatút môže získať ktorýkoľvek z predajcov
za predpokladu splnenia nadštandardných
podmienok. Urobíme všetko pre to, aby
sme tento štatút získali.

a svetlomety. Celá linka prebieha za sklenenou stenou za chrbtom prijímacieho technika, takže zákazník ju má priamo na očiach.
Za ďalšou sklenenou stenou prebehne kontrola podvozku, a to aj pre úžitkové automobily. Čakáme totiž autorizáciu servisu aj pre
Volkswagen/úžitkové vozidlá. Navyše
používame najmodernejšie technológie,
umožňujúce kontrolu a nastavenie nových
bezpečnostných prvkov koncernu VW, ako
sú Line Assist, Side Assist či radarové adaptívne tempomaty.

Jaroščák: V priebehu tohto roka ich chceme prestavať podľa nového dizajnu ŠKODA
nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. Predlžujeme aj otváracie hodiny, v pracovné dni
bude otvorené až do 19.00 h. Neustálym
vzdelávaním našich zamestnancov chceme
dosiahnuť profesionálny a priateľský prístup k zákazníkom. Značka ŠKODA tu vždy
mala tradíciu, na ktorú chceme nadviazať.
A neustále sa držíme nášho motta „Tradícia
na novej ceste“.

CHYSTÁTE NIEČO NOVÉ AJ
PRI ZNAČKE ŠKODA?

PREČO PRÁVE CADILLAC, U NÁS
ZATIAĽ ZRIEDKAVÁ, NO ZÁROVEŇ
ATRAKTÍVNA ZNAČKA?

Vojtko: Showroom značky ŠKODA prejde
výraznou prestavbou, keďže značka prechádza na nový korporátny dizajn predajných

Vojtko: Už pri zámere zastupovať túto prémiovú značku na Slovensku mi bolo jasné,
že to nebude jednoduché a nepôjde o veľký

TODOS - TRADÍCIA NA NOVEJ CESTE
JE TO MOTTO, KTORÉ NÁS ZAVÄZUJE
DODRŽAŤ TRADÍCIU, NO OBNOVIŤ JU
A PRISPÔSOBIŤ SÚČASNÝM
POŽIADAVKÁM
SHOWROOM RUŽOMBEROK
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SHOWROOM CADILLAC & CORVETTE

TODOS MÁ DRIVE
biznis. Robíme to ako hobby a myslím si,
že ani v blízkej budúcnosti sa veľké zmeny
očakávať nedajú. Ale možno sa splní predpoveď manažérov Cadillac Europe, ktorí
hlásia veľký útok na európsky trh. Každopádne tu máme prvý produkt ofenzívy, nový
sedan ATS. Ide o originálny produkt vrátane
motora a podvozkovej skupiny. Musím povedať, že dokáže plne konkurovať európskym
prémiovým vozidlám. S nadšením očakávame rok 2014, kedy príde nový Escalade,
ktorý je nosným modelom na našom trhu.
Očakávame aj novú Corvette C7, nedávno
predstavenú v Detroite. Myslím, že sa nám
blýska na lepšie časy, i keď to asi bude až
rok 2014, kedy bude automobily Cadillac
vidieť na slovenských cestách viac.

AKO STE SPOKOJNÍ S FIATOM
V BRATISLAVSKOM LAMAČI?
Vojtko: Po štyroch mesiacoch skúseností
som príjemne prekvapený. Sily sme sústredili najmä na zlepšenie logistiky, servisu a komunikácie s klientom.
Jaroščák: Nasadili sme sem personál,
s ktorým sme mali skúsenosti a myslím, že
to prinieslo ovocie. Fiat začína mať čoraz
väčšie tržby, máme aj prvé pozitívne ohlasy
od zákazníkov. Ak tu bol klient v minulosti
nespokojný, boli by sme radi, keby sa vrátil
a vyskúšal zmenu, ktorá nastala. Veríme, že
bude príjemne prekvapený.

RIEŠITE AJ OBCHOD
S JAZDENÝMI VOZIDLAMI?
Vojtko: Historicky sme sa mu venovali vždy
viac, ako bol štandard na slovenskom trhu.
Pokračujeme v tom, je pre nás dôležitou
časťou biznisu. Súčasťou je predaj nových
áut na protihodnotu, výkup vozidiel na dražbách či odkupovanie celých fleetov. Robíme
i buybackové zmluvy s fleetmi i lízingovými spoločnosťami. Sme súčasťou značky
ŠKODA Plus, kde realizujeme obchod s certifikovanými jazdenými autami.

HOVORILI STE O NADŠTANDARDNÝCH
SLUŽBÁCH. ČO PRESNE MÔŽE KLIENT
OČAKÁVAŤ?
Vojtko: Paleta našich služieb je naozaj široká. Zdarma zabezpečíme odvoz zákazníka v rámci Bratislavy po odovzdaní vozidla
do servisu, bezplatné ručné umývanie áut
po oprave a pickup servis. V rámci likvidá-

SHOWROOM BRATISLAVA DÚBRAVKA - ŠTÚDIA

cie poistných udalostí je samozrejmý bezobhliadkový servis a účtovanie formou krycieho
listu. V našich autorizovaných servisoch zvýhodňujeme zákazníkov so staršími vozidlami.
Pri predaji vozidiel zasa zabezpečujeme všetky druhy financovania, či už formou úveru,
lízingu alebo operatívneho lízingu, ako
aj poistenie vozidiel v najširšom možnom
rozsahu. Klientom podstatne zjednodušuje
komunikáciu s ktoroukoľvek z našich prevádzok jednotné zelené telefónne číslo pre celú
našu sieť. Poskytujeme aj vlastnú 24-hodinovú nonstop asistenčnú službu vrátane odťahových služieb a mobilného servisu.
Jaroščák: V každej prevádzke máme aj
dostatok náhradných vozidiel, takže ak má
zákazník nehodu či poruchu a nemôže pokračovať v jazde, poskytneme mu náhradné
auto. To platí aj pri úžitkových vozidlách.

POSKYTUJETE VŠAK AJ JEDNU
JEDINEČNÚ SLUŽBU. O ČO IDE?
Vojtko: V rámci nášho areálu v Dúbravke
sa nachádzajú veľké garáže, v ktorých sme
na jeseň spustili slovenský unikát – skladovanie športových áut. Máme na mysli
odborné skladovanie s perfektnou starostlivosťou, aby sme uľahčili majiteľom takýchto
hračiek zimnú sezónu, kedy sú autá odstavené, a aby nedošlo k ich amortizácii. Priestory sú strážené, takže sa auto môže na zimu
dočasne odhlásiť z evidencie, čím sa ušetria
nemalé peniaze na poistnom. Navyše sú garáže monitorované kamerami, takže majiteľ
sa na svojho miláčika môže kedykoľvek pozrieť cez internet.

ZA ZMIENKU URČITE STOJA I VAŠE
SLUŽBY PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH
FORMOU PRISPÔSOBOVANIA
VOZIDIEL PRE ICH POTREBY.
Vojtko: Sme jedným zo štyroch ŠKODA
Handy ZŤP centier na Slovensku. Ide o centrum, ktoré dokáže pre zdravotne ťažko
postihnutých pacientov zabezpečiť všetko od predaja nového vozidla so štátnou
dotáciou až po jeho prestavbu na ručné
ovládanie alebo podľa individuálnych požiadaviek klienta, navyše pomôžeme vybaviť aj
úradné formality. V krátkom čase obnovíme
aj štatút chránenej dielne, takže dokážeme
veľkým fleetovým klientom poskytnúť servisné i pneuservisné služby, či predaj vozidiel
formou náhradného plnenia.

SHOWROOM BRATISLAVA LAMAČ

JE NÁM POTEŠENÍM
OZNÁMITˇ VÁM, ŽE SA
SKUPINA TODOS

ROZRÁSTLA
O SHOWROOMY
SIETE AUTO VALUŠEK
A MOTOCENTRUM
ŽILINA.
Na jar 2013 sme do hlavného stanu
TODOS v Dúbravke presťahovali aj
značky CADILLAC a CORVETTE.
Okrem väčších a kvalitnejších predajných a servisných priestorov bude
v tomto autocentre pre našich klientov
k dispozícii aj jedno z najmodernejších
pracovísk „aktívneho príjmu vozidiel“ v Európe. Každé vozidlo prijaté
do servisu prejde behom niekoľkých
minút diagnostikou tlmičov, testom
bŕzd na oboch nápravách súčasne (aj
pre vozidlá 4x4 a všetky rázvory osobných a malých úžitkových vozidiel), meraním geometrie náprav a nastavením
svetlometov.

VERÍME, ŽE TÁTO ZMENA PRINESIE
ZÁKAZNÍKOM OPÄŤ KVALITNEJŠIE
A KOMPLEXNEJŠIE SLUŽBY!

Autor článku: Ing. Peter Krč - Fleet Magazín

SHOWROOM ŽILINA

TODOS DRIVE!
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PREDSTAVUJEME

ÚŽASNÁ KAŽDÝ DEŇ
Nová ŠKODA Octavia

Tretia generácia tohto bestselleru stanovuje vo svojom segmente nové štandardy v priestrannosti,
funkčnosti, bezpečnostných a komfortných prvkoch, dizajne či pomere ceny a úžitkovej hodnoty.
V segmente kompaktných vozidiel je tak ŠKODA Octavia triedou sama pre seba.

Model je skutočným zázrakom priestrannosti a ponúka priestor obvyklý pri vozidlách
z vyššieho segmentu. Je vybavená radom
moderných bezpečnostných, komfortných
a info systémov. Spolu s novou generáciou
najmodernejších motorov TSI a TDI dosahuje výborné hodnoty spotreby paliva
a emisií.
Octavia doteraz nikdy nebola tak dynamická a elegantná, výrazná a suverénna.
Jasné línie, výrazné tvary, čisté, veľkorysé
plochy a precízne línie. Je nadčasovo elegantná a vyžaruje sebavedomie, kvalitu
a precíznosť.

NOVÁ OCTAVIA COMBI: PRIESTOR
VO SVOJEJ NAJKRAJŠEJ PODOBE
Len niekoľko týždňov po predstavení liftbacku Octavia, oslávila na autosalóne
v Ženeve svoju svetovú premiéru aj tretia
generácia modelu Octavia Combi. Tento bestseller značky ŠKODA opäť určuje
štandardy v nižšej strednej triede a viac

než kedykoľvek predtým potvrdzuje svoje
jedinečné postavenie v rámci tejto triedy.
Octavia Combi presvedčí bezkonkurenčnou ponukou priestoru, novým dizajnom,
vysokou funkčnosťou, modernými bezpečnostnými a komfortnými systémami,
nízkou spotrebou, radom „Simply Clever“ prvkov a pre značku ŠKODA typicky
atraktívnym pomerom ceny a úžitkovej
hodnoty.

NAPÍSALI O NOVEJ OCTAVII:
Autovia:
„Za peniaze bežné pre nižšiu strednú triedu
ponúkne priestorové možnosti tej strednej.“
Autotrend:
„Nová Octavia robí dojem priestorom
na zadných sedadlách. Sedí sa tam vskutku
komfortne.“
„Jazda s dvojlitrovým TDI na zasnežených
cestách vyvoláva žiadaný pocit istoty, aký
poskytujú autá robustnej konštrukcie.“

Pravda:
„Octavia si zachovala svoju tvár, v mnohom
naozaj prekonáva svojho predchodcu a prináša nový pohľad na značku.“
Automoto:
„Moderné auto musí v dnešnej dobe ponúkať aj množstvo pomocných technológií
a Octavia nie je výnimkou.“ „Kufor Octavie
je jednou obrovskou kapitolou, od dizajnérov
zo Škody by sa mohla väčšina konkurentov
učiť. Batožinový priestor je obrovský, rozumne tvarovaný a v praxi výborne využiteľný.“
Techbox:
„Octavia pôsobí moderne, pri vhodnej farbe, veľkých diskoch, s chrómovým paketom
a bixenónovými svetlometmi s LED denným
svietením priam luxusne.“
Topspeed:
„Octavia III je seriózne auto. Je to úplne iná
liga. Rozmerovo, technologicky, konštrukčne
a hlavne imidžovo.“

V TODOSE MYSLÍME NA VŠETKO! NÁHRADNÉ VOZIDLO PRE VAŠE POHODLIE.
V našich autorizovaných servisoch ŠKODA máte garantovanú tú najlepšiu starostlivosť o vaše vozidlo. Rovnako dobre sa postaráme aj
o vaše pohodlie. Ponúkame možnosť využitia náhradného vozidla Škoda RAPID v čase, keď je vaše vozidlo servisované - máme pre vás
pripravených 17 ks náhradných vozidiel Škoda RAPID. Tešíme sa na vašu návštevu siete TODOS.
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STALO SA
TA N COVA L I S M E N A

UNITED MOVEMENT
Aj vďaka podpore spoločnosti
ŠKODA AUTO Slovensko sme sa mohli
zúčastniť piatej série projektu určeného
začínajúcim aj profesionálnym tanečníkom
zo Slovenska a okolitých krajín. Workshopy
prebiehajúce pod taktovkou špičkových
slovenských a zahraničných tanečníkov priniesli jedinečný zážitok.

Workshopy profesionálov viedli americké
hviezdy Chachi Gonzales, Jillian Meyers,
Lando Wilkins, Misha Gabriel. Preslávili sa spoluprácou s hviezdami ako Michael
Jackson, Justin Timberlake alebo Beyoncé,
ako aj na filmoch „This Is It!“ a „Step Up“.
Začiatočníci si mohli vyskúšať rôzne tanečné štýly so slovenskými esami – Katarínou
Štumpfovou a Matejom Chrenom.

My sme sa pridali ku zástupcom známych
tanečných škôl RIVER DANCE SCHOOL,
HIP HOP FAKULTA, STREET DANCE
ACADEMY, ELLEDANSE A THE PASTELS.

TODOS DRIVE!
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STALO SA

CITY MARATHON

2013
V metropole Slovenska sa 24. marca 2013 za výraznej
nepriazne počasia konalo jedno z najväčších bežeckých
podujatí – BRATISLAVA CITY MARATHON 2013.
Človeku sa v tej zime ani nechcelo vyjsť z tepla domova, nieto ešte behať niekoľko
desiatok kilometrov. A tu prichádza moment prekvapenia, keď sme na vlastné oči
sledovali asi 5 000 bežcov, ktorí odhodlane a s poriadnou dávkou optimizmu (aspoň
sa tak zdalo) zdolávali naozaj neľahké disciplíny. Len pre priblíženie obtiažnosti tohto
behu pripájame kilometre disciplín: Maratón - 43 km, Polmaratón - 22 km, Štafetový
beh – 22 km. Sprievodným programom bola: Desiatka - 10 km, Hobby beh - 4,5 km
a Detské behy na 300 až 800 m.
Pevne veríme, že všetkých účastníkov maratónu potešili na duši tóny z MUSIC-TODOS
stánkov, ktorých interpretmi boli naši „TODOS profi-muzikanti“.
BOLO NÁM CŤOU A ŠPORTU ZDAR!!!

CADILLAC
ˇ
POKRACUJE
V RENESANCII
ˇ
ZNACKY
ATS - Tlačová správa

Zürich / Nástup sedanu ATS je aktívny krok prémiovej značky
Cadillac, s veľkým potenciálom zasiahnuť do súčasnej situácie
na trhu po celom svete. Cadillac ATS mieri priamo k zákazníkom
so záujmom o autá vyššej strednej triedy a ukazuje schopnosť
značky ponúknuť kvalitné produkty, ktoré kombinujú pôsobivý
dizajn a najmodernejšie technológie. Príchodom modelu ATS,
Cadillac rozširuje svoje portfólio obsahujúce ďalej modely CTS
Sedan, Sport Wagon a Coupe, crossover SRX a luxusné SUV
Escalade HYBRID.

PRESVEDČIVÁ ALTERNATÍVNA VOĽBA
„ATS môže byť prelomový model pre Cadillac v Európe,“ hovorí
Wolfgang Schubert, riaditeľ Cadillac Europe. Tento automobil
má všetky potrebné predpoklady, aby prilákal novú skupinu zákazníkov a ukazuje Cadillac ako modernú značku.

NOVÁ DOBA V EURÓPE
• Vstup do segmentu strednej triedy
Základom je unikátny obchodný model postavený na centrále
• Alternatívna voľba pre náročných zákazníkov
v Zürichu, ktorá zabezpečuje dovoz vozidiel, distribúciu a mar• Vysoko konkurenčné ceny už od 38 800 EUR
keting zameraný na európske modely Cadillac. Systém objedná• Podpora novej celoeurópskej CADILLAC organizácie vania vozidiel je postavený na priamych továrenských objednávkach v rámci siete 40 autorizovaných predajcov s podporou 160
autorizovaných servisov po celej Európe.

„ATS otvorí dvere, ktoré pre nás do tejto chvíle boli uzavreté a my
sme veľmi nadšení jeho vyhliadkami. Ponúka vysokú úroveň individuality v prémiovom segmente stredne veľkých vozidiel a odmení
zákazníkov zážitkom z jazdy, ktorý je tak dobrý, ak nie lepší, ako
jeho konkurenti v súčasnosti ponúkajú. Uvedomujeme si, že v súčasnej dobe sme nováčikom na európskom trhu. Preto sme založili
obchodný model, ktorý je dlhodobo udržateľný pri nízkych objemoch, ale vyvážený kvalitou služieb“ dodáva Schubert.
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Cadillac
ATS „Párty“
V TODOSe sme sa chopili
príležitosti predstaviť
vám veľkolepé dielo
z dielne Cadillac, a to
úplne nový Cadillac ATS.
Odprezentovali sme ho
na úrovni zodpovedajúcej
značke Cadillac - teda
veľkolepo a pompézne!
Pripravili sme párty
hodnú tohto výnimočného
modelu. Pozvanie ste prijali
v hojnom počte, za čo vám
patrí ešte raz naša vďaka.

Po príchode hostí a krátkom príhovore
majiteľa TODOS Group Petra Vojtka,
sme odštartovali naozaj na plné
obrátky! Whisky Jack Daniels v nás
rozohrala nefalšovanú americkú
atmosféru, ktorú originálne dotváralo
hudobné trio Berco Balog, Karol Csino
a náš hosť Lazzaro. Cadillac natoľko
zaimponoval nášmu hosťovi, že sa
rozhodol v marci 2013 odviezť svoju
nevestu k oltáru práve v ňom. A my
sme boli pri tom - spolu s TV Markíza.

PRIJMITE POZVANIE
DO RAJA GURMÁNOV!
Ponuka gastronomických a vinárskych špecialít v krásnej tematickej atmosfére
Pokochajte sa pohľadom na luxus,eleganciu a odlišnosť automobilov Cadillac a Corvette

V bratislavskej Dúbravke na ul. M. Sch. Trnavského 14, areál TODOS,
denne medzi 10:00-24:00
Rezervácie: autobar.restaurant@gmail.com alebo +421 905 746 486

TODOS DRIVE!
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AKTIVITY

NAJVÄCŠÍ
PIKNIK V MESTE
TODOS sa rozhodol podporiť viaceré aktivity v Bratislave! Aj preto
bude pevnou oporou viacerých podujatí, ktoré prinesú pozitívne
emócie nielen Bratislavčanom, ale aj návštevníkom hlavného mesta.
24. - 26. máj 2013

PROGRAM

Hostia festivalu
FiQDlistND MasteU

6~ĨDçPpGLtYRYDUHQt

Chef Michaela
KUáliNRYi a špfNXFKiU

0DMVWUoYVWYi6ORYHQVND
v otváUDQtuVWUtc
äNRla vaUHQia

JaUoslav æiGHN

s SRGSRUou ChefpaUDGe

MUDU,goU%XNRYsNý

facebook - Slovak Food Festival
www.slovakfoodfestival.sk

A vy môžete byť pri tom!
Tak príďte 24. - 25. mája 2013
na Bratislavský hrad.
Vychutnáte si najväčší „piknik“ roka
„Food Fest“ 2013. Tak ako po iné roky,
očakáva sa mimoriadne hojná účasť
nielen vystavovateľov ale i návštevníkov.
Už teraz sa na vás tešia špičkoví šéfkuchári, skutoční majstri kulinárskeho umenia. Vaše chuťové poháriky si
prídu na svoje na ochutnávkach gurmán-

skych špecialít. O zábavu sa postará
bohatý sprievodný program v réžii BKIS.
A keď sme už pri jedle, pozývame vás
aj do našej reštaurácie “Auto-Bar”, kde
na vás čakajú skutočné chuťovky. Reštaurácia sa nachádza priamo v areáli spoločnosti TODOS, takže musíte uznať, že
sme mysleli na úplnú komplexnosť našich
služieb.

Prajeme vám dobrú chuť!

S HRDOSŤOU SME PODPORILI TRADÍCIU!

Držíme sa nášho hesla
„TODOS - TRADÍCIA NA NOVEJ
CESTE“ a radi podporujeme
tradičné projekty, ktoré sú
zároveň výzvou. Jedným
z nich je aj NÁRODNÝ BEH
DEVÍN – BRATISLAVA 2013.
Po prvýkrát sa bežalo z Devína v roku 1921
a tým sa toto podujatie zapísalo do histórie
ako najstarší cestný beh a zároveň najstaršie
atletické podujatie na Slovensku. Beh
Devín - Bratislava sú bežecké preteky
pre všetky vekové a výkonnostné kategórie
s medzinárodnou účasťou.
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V nedeľu, 7. apríla 2013 sa v poradí už
66. ročníka zúčastnilo takmer 6 500
bežcov, ktorých v chladnom jarnom počasí
povzbudzovalo až 10 000 návštevníkov.
Boli sme v absolútnej blízkosti a bežcov sme
sprevádzali v našich vozidlách. Štartovalo
sa na hrade Devín, cieľ bol pod mostom
SNP. Bližšie pocity nám popísal jeden
z účastníkov maratónu a zároveň náš
spolupracovník Martin Babulic: „Na beh
som sa nepripravoval špeciálne. Pravidelne
behávam, navštevujem fitko, preto som sa
rozhodol otestovať svoju kondičku. Hlavne
som bol zvedavý. Môj tip na čas bol 1 hodina
10 minút, ale aj vďaka atmosfére sa mi to
podarilo za 58 minút a 55 sekúnd. Bol to
super pocit a určite pobežím aj budúci rok.“

POZÝVAME VÁS

Majitelia spoločnosti TODOS sú rozhodne „deti-pozitív“.
Dôkazom toho je, že sami ich majú doma niekoľko.
A tak vznikla myšlienka darovať deťom
jeden veľkolepý dar na Medzinárodný deň detí.

Pripravený je bohatý program nielen pre najmenších,
ale aj pre teenagerov a rodičov.
Už sa na vás tešíme!

TODOS DRIVE!
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ˇ
PÄTSTOVKA
VYRÁSTLA.

A PORIADNE!

Pri príležitosti celoeurópskeho uvedenia nového modelu Fiat 500L
do predaja, sme pripravili pre klientov Deň otvorených dverí.
Komentáre a postrehy návštevníkov, ako aj vyhodnotenie ankety,
sa stali základom nasledujúceho článku. Prečítajte si s nami vaše
hodnotenia.
Fiat 500L prekvapí najmä priestorom.
Výškou a vnútorným priestorom koketuje
s kategóriou minivanov. Preto aj označenie
L – čo znamená Large, čiže veľký. Oproti
klasickej päťstovke, s ktorou má novinka
spoločné len číslo, rastový hormón výrazne zaúčinkoval. V exteriéri s dĺžkou 4,15 m,
šírkou 1,78 m, výškou 1,66 m a rázvorom
2,61 m, ako aj v interiéri, kde ponúka kráľovský priestor pre 5 dospelých cestujúcich.
Dokonca s možnosťou posúvania delenej
zadnej lavice i s možnosťou nastavenia sklonu zadných operadiel. Batožinový priestor
fascinuje objemom 400 l a je možné rozdeliť
ho na dve nastaviteľné etáže – Cargo Magic
Space System.
V prípade potreby prevozu väčších predmetov sa operadlo i sedadlo sklopia prakticky
samé a to jedným pohybom uvoľnenia poistky. Interiér je veľmi vkusne a prakticky riešený s dvojfarebným čalúnením dobre tvarovaných sedadiel, lakovanou časťou palubnej
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dosky, s vynikajúcou ergonómiou ovládacích
prvkov a množstvom odkladacích priestorov
a schránok. Spracovanie a materiály vyvolali
u nás veľmi pozitívne emócie.
Štandardná výbava vyráža dych! Nechýba
v nej ESP, 6 airbagov, rádio s multimediálnym systémom, 5-palcová dotyková
obrazovka, bluetooth a handsfree, kožou
potiahnutý volant a hlavica radiacej páky,
manuálna klimatizácia a tempomat. V najvyššej výbave Lounge pribudne automatická klimatizácia, najväčšia presklená strecha
v segmente s plochou 1,5 m2 alebo elektrochromatické spätné zrkadlo. V ponuke
príplatkovej výbavy je aj prenosný kávovar
Lavazza 500L. To je len stručný výpočet príjemných prekvapení.
Základnou motorizáciou je benzínový
štvorvalec 1,4 l s výkonom 95 koní a šesťstupňovou prevodovkou. Vzhľadom na ekologické požiadavky sa zdá tento motor mierne poddimenzovaný najmä pri akcelerácii,
vykazuje však skvelú hodnotu emisií. Ďalšie
dva živšie sa dodávajú štandardne so systémom Start-Stop. Ide o benzínový dvojvalcový
turbomotor 0,9 Twin-Air s výkonom 105 koní
(motor roka 2011) s priemernou udávanou
spotrebou 4,8 l/100 km a naftový Multijet II
s objemom 1,3 l a výkonom 85 koní so
spotrebou 4,2 l/100 km.
Auto sa na ceste správa veľmi isto aj
vďaka úplne novému podvozku a štyrom
dostatočne dimenzovaným kotúčovým brzdám. Výrobca na model 500L dáva záruku
5 rokov alebo 100 000 km. Uvádzacia cena
začína na 11 750 EUR.

NEWS

ALFA ROMEO 4C

PREDSTAVENÁ V SÉRIOVEJ PODOBE

Nové sa stalo skutočnosťou.
Pred dvoma rokmi predstavená
štúdia, ktorá nadchla tvarmi
i koncepciou, dlho driemala.
Občas sa objavila správa alebo
fotografia zamaskovaného
vozidla, no aj „alfisti“ pochybovali.
Veď koľko skvostov značky Alfa
Romeo už zapadlo prachom
a nedostali sa do sériovej výroby.

Dvojsedadlové kupé s motorom pred zadnou nápravou pod sklom a označením 4C
(v polovici 20. storočia boli modely označované počtom valcov, napr. 6C - 6 cilindri)
však našťastie dostalo zelenú.
To, čo sa podarilo, je až neskutočné.
Prečo také silné slová? Veď je to len
pekný športiačik, tak čo je na ňom také
výnimočné?

Toto auto bolo postavené s cieľom dosiahnuť
parametre a výkony skutočných superšportových vozidiel, ale za prijateľnú cenu.
S dôrazom na ekológiu, teda so spotrebou
a emisiami bežne predávaných vozidiel. Alfa
tak postavila extrémne ľahké auto a osadila
ho neveľkým, no výkonným motorom. Na
výrobu monokoku boli použité len dva materiály - karbón a hliník. Hliník bol použitý
v nárazových zónach a streche. Hmotnosť
monokoku tak neprekračuje 65 kg! Celková
hmotnosť je 895 kg, čo sa dosiahlo použitím ľahkých materiálov aj pri výrobe náprav
(hliník), sedadiel (konštrukcia je vyrobená zo

zmesi uhlíkových a sklenených vlákien) a samozrejme voľbou celohliníkového motora.
Použitý motor je už dobre známy turbom
prepĺňaný štvorvalec s objemom 1,75 l.
Využitím priameho vstrekovania multiAir
s premenlivým časovaním všetkých ventilov,
modifikovaného nasávacieho i výfukového potrubia, nového turba a systému kontroly vyplachovania valcov sa jeho výkon

vyšplhal na 177 kW (240 koní). Krútiaci moment vrcholí na hodnote 350 Nm, no 80 %
jeho maxima je už pri 1700 ot./min.
Čo majú tieto parametre spoločné s ambíciou športového auta, keď podobne
výkonný motor má množstvo SUV?
Celková hmotnosť 895 kg! To znamená špičkový pomer výkonu a hmotnosti. Tj. zrýchlenie z 0 na 100 za menej ako 4,5 s a maximálna rýchlosť viac ako 250 km/h. Nízke
ťažisko, vynikajúca trakcia pre rozloženie
hmotnosti 40 % na prednú a 60 % na zadnú
nápravu, systém Alfa DNA doplnený o režim
Race s funkciou Launch Control, šesťstupňová dvojspojková automatická prevodovka
TCT s radením pádlami pod volantom. Alfa
4C tak zvládne aj extrémnu športovú jazdu.
O to sa postarajú ventilované brzdy Brembo
s priemerom vpredu 305 a vzadu 295 mm
a pneumatiky Pirelli P zero obuté vpredu
na 17 a vzadu na 18-palcových diskoch
(na želanie 18 resp. 19“). Takéto parametre
už presvedčivo patria do úzkej skupiny
„supercars“ a bezpochyby sú zárukou maximálneho pôžitku z jazdy.
Alfa Romeo 4C má kompaktné rozmery
(d/š/v: 399/200/118 cm, rázvor: 238 cm),
priemernú spotrebu 6,7 l/100 km a jeho exkluzivitu podčiarkuje fakt, že sa bude vyrábať v Modene vo výrobnom závode Maserati. Cena uvádzacej limitovanej série Launch
Edition doplnenej o niekoľko zaujímavých
prvkov je stanovená na väčšine európskych
trhov na 60 000 Eur. Začiatok predaja je
plánovaný na máj. Už teraz sa hovorí o extrémnej verzii 4C GTA s výkonom 300 koní...

TODOS DRIVE!
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SLUŽBY

SKLADOVANIE
ŠPORTOVÝCH ÁUT

BODOVALI
SME AJ V ŽILINE
Na základe hodnotenia klientov
a výsledkov spolupráce
s Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.,
získala naša spoločnosť
MOTOCENTRUM-TODOS, s.r.o.
certifikát kvality služieb

Spoločnosť TODOS ako prvá na Slovensku ponúka pre
majiteľov luxusných a športových áut a aj veteránov
ich skladovanie počas zimnej sezóny, resp. počas celého
roka. Táto služba má dlhoročnú tradíciu vo svete a my sme
nadšení, že ju môžeme ako prví poskytnúť práve vám.

TOP SERVIS 2012.

Je auto vašou srdcovou záležitosťou?
Tak si môžete byť istí, že mu počas pobytu v TODOSe
bude poskytnutá najvyššia možná starostlivosť. Aby
sa zachovala jeho jedinečnosť, aby sa zabránilo vzniku
akýchkoľvek možných škôd zo skladovania a aby sa
amortizácia vozidla znížila na najnižšiu možnú mieru.

Škoda recommends Castrol EDGE Professional

SILA VÝKONU SLOBODA RIADENIA
CASTROL EDGE PROFESSIONAL LONGLIFE III 5W-30
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FIAT Dobló
Cargo XL

V kategórii ľahkých úžitkových
vozidiel je FIAT na našom trhu
už dlhodobo jednotkou.
S trhovým podielom oscilujúcim
medzi 21 a 25 % patrí Slovensko
medzi najúspešnejšie, ale Fiat
Professional je úspešný aj
v celoeurópskom meradle.
Iste je to zásluhou najširšej škály úžitkových
modelov spomedzi všetkých výrobcov a rovnako najširšej ponuky rôznych verzií každého modelu tak, aby bolo možné ponúknuť
zákazníkovi vozidlo spĺňajúce presne jeho
potreby a požiadavky na akékoľvek zameranie. Či už na prepravu osôb, alebo akéhokoľvek nákladu výberom z rôznych nadstavieb,
veľkosti skrine (rôzne výšky a dĺžky nákladného priestoru), či nosnosti vozidla. Modely ako Fiorino, Dobló, Scudo či Ducato asi
netreba predstavovať, no pribudla novinka,
ktorá si zaslúži pozornosť.

Označenie XL jednoznačne vystihuje
podstatu. Je to ďalšia modifikácia z radu
Dobló, ktorý obsahuje viac ako 500
kombinácií karosérií a motorov. Je tak
najširším radom v segmente. XL značí,
že Dobló narástlo do výšky aj do dĺžky
(vrátane predĺženia rázvoru).
Fiat Dobló XLL poskytuje parametre, aké
konkurencia ponúka až vo vyššej triede,
hlavne čo sa týka objemu nákladného
priestoru 5 m3 (5,4 m3 pri sklopenom sedadle spolujazdca) a užitočného zaťaženia
1 000 kg. Do novinky sa bude dobre nakladať: zadné dvere sú vysoké 1 455 mm,
vnútorná výška nákladného priestoru
je 1 550 mm a výška zadnej nakladacej
hrany iba 545 mm nad zemou. Dvojprvkové nezávislé odpruženie zadnej nápravy
(bi-link) garantuje hladké prejazdy nerovnosťami, podporuje optimálne dynamické
vlastnosti, komfort a aktívnu bezpečnosť.
Pohon zaobstarajú buď spoľahlivé nenáročné a výkonné dieselové motory multijet
(1,6 vo verzii 90 alebo 105 k, a 2,0 135 k),
alebo benzínové turbo 1,4 T-Jet 120 k aj
vo verzii spaľujúcej plyn. Všetky spĺňajú
normu Euro 5 a môžu byť vybavené systémom Start-Stop.
V interiéri sú použité nové šikovné riešenia s ohľadom na ďalšie pracovné
povinnosti profesionálneho vodiča, aby
mal v kabíne aj mobilnú kanceláriu (polica nad predným oknom, držiak na dokumenty na palubnej doske). Nad vodičom pribudol box medzi stropom kabíny
a strechou, ktorý sa otvára z nákladného
priestoru. V základnej výbave nájdete
výškovo nastaviteľný volant, elektrické
ovládanie okien a airbag vodiča. V rámci
voliteľnej výbavy je na výber dlhý zoznam
prvkov, ktoré zvyšujú komfort ovládania vozidla, ale taktiež bezpečnosť. Pre
stručnosť aspoň ESP, automatická klimatizácia, vyhrievané sedadlá, systém Blue&Me prípadne aj s navigáciou TomTom 2,
tempomat, parkovacie senzory...

TODOS DRIVE!
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SLUŽBY

ŠKODA HANDY ZTP
Komplexné služby pre hendikepovaných v Bratislave
Takto pred rokom spoločnosť ŠKODA Auto Slovensko otvorila v našej autorizovanej
predajni TODOS - Auto Valušek, s.r.o. v Bratislave centrum ŠKODA Handy ZŤP,
ktoré ponúka komplexné služby pre hendikepovaných s výnimočnými bonusmi.
Ide o jedinečný program riešenia a rozvoja dopravnej mobility osôb so zdravotným
postihnutím, s mottom „Zdravotne postihnutí pomáhajú zdravotne postihnutým“.
ŠKODA Handy centrum ponúka pre
klientov ZŤP nasledujúce služby a výhody:
Predaj vozidiel ŠKODA so zľavou 7 %
z ceny nového vozidla ŠKODA
Zľava z práce v autorizovanom servise
ŠKODA 10 % a na ŠKODA Originálne
dielce a príslušenstvo 6 %
Úpravy a prestavby vozidiel
s poradenstvom podľa druhu postihnutia
a možnosťou vyskúšania
Zľava na montáž prestavby pri zakúpení
vozidla ŠKODA v našej predajni
Radi vám poradíme, aké sú vaše nároky
na príspevky z Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
Pri poistení vozidla v Allianz Slovenskej
poisťovni iba u nás získate 10 % zľavu
z poistnej sumy KASKO
Zvýhodnené úročenie v spoločnosti
Volkswagen Finančné služby

Možnosť získať upravené náhradné
vozidlo pre klienta ZŤP
Bezbariérový prístup

Handy ZŤP
VEDELI STE, ŽE ÚRAD PRÁCE,
SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
POSKYTUJE PRÍSPEVOK NA KÚPU
VOZIDLA A JEHO ÚPRAVU?
Na kúpu vozidla s manuálnou prevodovkou
do výšky 6 638,79 EUR a s automatickou

prevodovkou do v ýšky 8 298,48 EUR.
Na úpravu vozidla do výšky 6 638,79 EUR.
V našom centre vám poradíme s kúpou
vozidla a s vhodnou úpravou. Častokrát tak
predídeme následným technickým problémom a komplikáciám. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne vzhľadom
na druh postihnutia, potreby a štýl jazdy.
Našou snahou je poradiť a nájsť optimálne
riešenie a preto sa nemusíte obávať, či vám
vybraný systém bude vyhovovať. Rátame aj
s dodatočným nastavením po osvojení si namontovaného zariadenia.
Osobne je možné si u nás vyskúšať aj riadenie s ručným ovládaním, či už na trenažéri alebo aj na upravenom predvádzacom
ŠKODA Roomster. Za zmienku stojí aj fakt,
že úprava motorového vozidla sa nemusí
týkať len šoféra, ale často sa jedná aj o naloženie inej osoby, ktorá je prepravovaná.
Občan môže požiadať o príspevok na kúpu
alebo úpravu motorového vozidla v prípade,
ak je ZŤP osoba odkázaná na individuálnu
prepravu, nie je staršia ako 65 rokov a bude
osobné motorové vozidlo využívať na prepravu do zamestnania, školy alebo do zariadenia sociálnych služieb.

Bezpečnosť pre vodiča, vozidlo a firmu
AutoAlarmy

Diaľkové hlásenie poplachu

Automatické hlásenie havárie

Elektronická kniha jázd

Parkovacie snímače

Vyhľadanie vozidla

5XSRK TndN

SETECH spol. s r.o., Borekova 6, 821 06 Bratislava
Tel.: 02/45 64 45 45, Fax: 02/455 23 402, obchod@setech.sk, www.setechtelematics.sk, www.setech.sk
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PROGRAM ŠKODA PLUS
Program ŠKODA Plus je predajný systém u certifikovaných
predajcov ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. V ponuke
sú vozidlá všetkých značiek do veku 7 rokov a k nim
pridávame rozsiahle zákaznícke výhody.

ČO ZNAMENÁ
„ŠKODA PLUS“?
ŠKODA Plus je nový program pre predaj
jazdených vozidiel v predajnej sieti ŠKODA.
Partnerom programu sa môže stať iba predajca spĺňajúci náročné kvalitatívne kritériá
pre predaj jazdených vozidiel - také, aby sa
pre vás aj nákup jazdeného vozidla stal bezstarostnou a bezpečnou záležitosťou bez
nemilých prekvapení.
Názov ŠKODA Plus znamená to, že sa nemusíte obávať obmedzeného výberu. U našich obchodníkov totiž nájdete pod touto
značkou nielen vozidlá ŠKODA, ale aj vozidlá ďalších značiek, spĺňajúcich prísne
štandardy.

Výhodnejšie
riešenie?
Naše havarijné

poistenie

NEMUSÍ BYŤ VŽDY NOVÉ

VÝHODY PROGRAMU

Pokiaľ si kupujete nové vozidlo značky
ŠKODA, právom očakávate najvyššiu kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť. Rovnako aj
perfektný servis a služby spojené s užívaním
vozidla. Všetky vozidlá zaradené do programu ŠKODA Plus spĺňajú prísne kritériá kvality a sú tak zárukou dlhého a spokojného užívania bez obáv z neznámeho pôvodu alebo
zlého technického stavu.

1. Záruka na jazdené vozidlá

Vozidlá z programu ŠKODA Plus sú ponúkané s celým radom zákazníckych výhod a predovšetkým s kvalitným servisným zázemím
predajcov vozidiel ŠKODA. Aby bolo vaše
rozhodnutie ešte jednoduchšie, je možné
pri kúpe týchto vozidiel využiť mimoriadne
priaznivé podmienky financovania. Program
ŠKODA Plus ponúkame aj v našich ŠKODA
showroomoch.

6. Záruka vrátenia

2. Vyskúšané vozidlá s certifikátom
3. Optická príprava
4. Predvádzacia jazda
5. Záruka výmeny
7. Záruka mobility
8. Náhradné vozidlo
9. Ročná servisná prehliadka
10. Výhodné financovanie

Nikdy neviete, čo sa vám môže
na cestách stať. Stačí mať havarijné poistenie, na ktoré sa dá
vždy spoľahnúť. Široká ponuka
asistenčných služieb a expresná
likvidácia poistných udalostí sú
len niektoré z výhod, ktoré môžete u nás využiť. Či už hľadáte
výhodnejšie riešenie pre svoje
nové alebo ojazdené auto, naše
havarijné poistenie sa prispôsobí
vašim požiadavkám.
Overte si to na vlastnom aute.

Infolinka 0800 122 222
www.allianzsp.sk

MOJE AUTO
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BRATISLAVA
TODOS Exclusive s.r.o.
M. Sch. Trnavského 14
TODOS Bratislava s.r.o.
M. Sch. Trnavského 14
TODOS Italia s.r.o.
Lamačská cesta 109/A
RUŽOMBEROK
TODOS Ružomberok s.r.o.
Tatranská cesta 66, Ružomberok
ŽILINA
TODOS Žilina s.r.o.
Kragujevská 1, Žilina

0800 102 103 I www.todos.sk

