AUTOHANDICAP+
Prodej. Servis. Péče.

Program plný výhod
od AUTO MYSLIVEC PODBOŘANY
ve spolupráci se ŠKODA Handy

AUTOHANDICAP+
Potřebovali byste být mobilní?
Nevíte, jak na to a rádi byste využili
benefitů, které vám nabízí stát?
Auto Myslivec Podbořany je certifikovaným partnerem
programu ŠKODA Handy, který se nachází pod záštitou
značky ŠKODA. V rámci našeho programu AUTOHANDICAP+
přinášíme hendikepovaným zákazníkům krom benefitů
programu ŠKODA Handy spoustu dalších výhod tak,
abychom vyšli co nejvíce vstříc vyšším nárokům a zároveň
zajistili co nejvyšší spokojenost klienta.

Víte, na co máte ze zákona nárok?
BENEFITY OD STÁTU

Vzorový příklad pořízení nového
vozu ŠKODA


Příspěvek
na auto (zvláštní pomůcka) do max.
výše 200 000 Kč
Příspěvek na úpravu vozu do max. výše 400 000 Kč
Vrácení DPH do výše 100 000 Kč
Státní příspěvek na mobilitu/PHM
Kolek za přihlášení vozu zdarma
Průkaz pro parkování vozu zdarma

ŠKODA FABIA COMBI,
výbava Ambition, 1,0 MPI 55 kW 5-stup. mech.
Prodejní cena:

318 900 Kč s DPH

Není potřeba vlastnit dálniční známku

Co navíc můžete získat u nás?
BENEFITY OD AUTO MYSLIVEC PODBOŘANY
 ick up servis v okruhu do 70 km zdarma (vozidlo při servisní
P
opravě vyzvedneme, opravíme a následně dovezeme zpět)

Cena vozidla po slevě pro držitele průkazu ZTP/P

255 120 Kč s DPH

 ředváděcí jízda se zákazníkem do 70 km (s vozem
P
přijedeme do místa bydliště, realizujeme předváděcí jízdu)
Předváděcí vozidlo s ruční úpravou
1 0% sleva na servisní práce pro vozy ŠKODA a VW, sleva
na materiál
10% sleva na nákup Originálního příslušenství ŠKODA či VW

Po odečtení DPH od finančního úřadu

210 843 Kč bez DPH

1 0% sleva na nákup nových pneu, geometrii náprav
a uskladnění pneu
Výkup stávajícího vozidla
Přednostní servis a diagnostika
Zdarma servisní kontrolní prohlídka před kontrolou STK/emise
 oradenství s úpravou vozu na ruční řízení či další
P
požadavky (realizujeme ve spolupráci s odbornými garanty)
Pomoc s vyřízením všech formalit
 abídka koupě vozidel jak hotově, tak při využití financování
N
(úroková sazba od 0% do 30% akontace)
Slevy na sjednané pojištění až do výše 20 %
Nabídka a služby se vztahují na držitele průkazů ZTP, ZTP/P,
rodinné příslušníky či nezletilé děti v opatrovnictví.

Příspěvěk od státu na vozidlo

200 000 Kč
Cena, kterou zaplatíte jako držitel průkazu ZTP/P
za úplně nový vůz ŠKODA

10 843 Kč
Využijte výhod našeho programu autohandicap+
od Auto Myslivec Podbořany a kontaktujte nás.

NAŠE SLUŽBY

O NÁS

AUTO MYSLIVEC
PODBOŘANY

I přes fakt, že jsme v uplynulých letech vyrostli v jedno
z největších prodejních a servisních míst regionu, prioritou
pro nás zůstává mimořádně vstřícné jednání a budování
dlouhodobých vztahů s našimi zákazníky.

NÁMI OBSLUHOVANÝ REGION
AUTORIZOVANÝ
PRODEJCE NOVÝCH
VOZŮ
ŠKODA

ŠKODA PLUS
PRODEJ
CERTIFIKOVANÝCH
A PROVĚŘENÝCH
OJETÝCH VOZŮ

Chomutov
33 km

Teplice
65 km
Most
37 km
Žatec
16 km

Kadaň
22 km

AUTORIZOVANÝ SERVIS
PRO ZNAČKY
ŠKODA, VOLKSWAGEN
OSOBNÍ VOZY,
VOLKSWAGEN UŽITKOVÉ
VOZY

VLASTNÍ PNEUSERVIS
LAKOVNA
KLEMPÍRNA
AUTOMYČKA

VLASTNÍ STK
A MĚŘENÍ EMISÍ

VLASTNÍ
AUTOPŮJČOVNA

Kořeny společnosti Auto Myslivec Podbořany sahají
do roku 1993, kdy jsme začínali jako rodinná firma
a rodinným hodnotám jsme zůstali věrni dodnes.
V současnosti se tým 50 specialistů stará o chod prodeje,
servisu, specializovaných dílen, STK, pneuservisu
a myčky. Pravidelně kontaktujeme naše klienty, abychom
získali zpětnou vazbu na práci týmu AUTO MYSLIVEC
PODBOŘANY. I díky tomu se v hodnocení zákaznické
spokojenosti dlouhodobě umisťujeme mezi
20 nejlepšími partnery značek ŠKODA a Volkswagen
v České republice.

Louny
37 km

AUTO MYSLIVEC
PODBOŘANY

Karlovy
Vary
53 km

Rakovník
34 km

Plzeň
68 km

KONTAKTY
program autohandicap+
Radka Svobodová
Email: Svobodova.Radka@autopodborany.cz
Tel: 702 187 136
AUTO MYSLIVEC PODBOŘANY
Hlubanská 741, 441 01 Podbořany
www.autopodborany.cz

Praha
86 km

