
Pre zákazníka s VIN číslom:

Zľavové
kupóny 2023
na Originálne diely
a príslušenstvo SEAT.
SEAT SERVICE

Číslo sady zľavových kupónov:

S23



Zľavové kupóny 2023.
Zoznam kupónov.

Pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2019.

Originálne predné brzdové kotúče zľava 20 % 01

Originálne zadné brzdové kotúče zľava 20 % 02

Originálne predné brzdové platničky zľava 20 % 03

Originálne zadné brzdové platničky zľava 20 % 04

Originálne náboje a ložiská nábojov kolies zľava 20 % 05

Originálne prvky náprav zľava 20 % 06

Originálne prvky riadenia zľava 20 % 07

Originálne rozvody zľava 20 % 08

Originálna autobatéria zľava 20 % 09

Originálne xenónové výbojky zľava 20 % 10

Originálne stierače a aerostierače zľava 20 % 11

Originálna spojková sada zľava 20 % 12

Originálny zotrvačník zľava 20 % 13

Pre všetky vozidlá

Sada kompletných zimných kolies zľava 10 % 14
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Všeobecné podmienky. 

1.  Uvedená zľava je minimálna odporúčaná zľava pre zákazníka. Autorizovaný servisný partner SEAT môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu.
 Účasť autorizovaných partnerov SEAT na akcii je dobrovoľná. 
2.  Kupóny môžete uplatniť u zúčastnených autorizovaných servisných partnerov SEAT v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. 

Zľavové kupóny obsahujú podmienky ich uplatnenia a použitia, bez splnenia podmienok a po uplynutí doby platnosti zákazník 
nemá nárok na ich použitie ani vyplatenie uvedenej zľavy. 

3.  Zľavové kupóny sú neprenosné, vzťahujú sa na 1 majiteľa a na 1 vozidlo. Zľavové kupóny možno uplatniť jednorazovo len pri kúpe 
Originálnych dielov a príslušenstva SEAT uvedených na jednotlivých kupónoch a nie je možné ich zameniť za hotovosť. 

4.  Pri jednej návšteve autorizovaného servisu je možné uplatniť si naraz zľavu z viacerých kupónov. Každý kupón sa môže použiť iba 1-krát. 
5.  Kupóny na Originálne diely a príslušenstvo SEAT je možné uplatniť iba v prípade ich montáže v autorizovanom servise SEAT. 
6. Zľavy sa nevzťahujú na diely SEAT 4+.
7.  Osobitné dodatočné podmienky využitia jednotlivých kupónov sú uvedené na každom jednotlivom kupóne.
8.  Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku. Zmeny sú vyhradené. Použité obrázky majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti.
9. Zľava na vzťahuje len na vozidlá evidované v SR.
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Bratislava

Auto BNP, s. r. o.

Automobilové opravovne MV SR, a. s.

BOAT a. s.

HÍLEK a spol., a. s.

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.

/ prevádzka Dolnozemská

/ prevádzka Vajnorská

Východné Slovensko

Košice Automobilové opravovne 
MV SR, a. s.

AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r. o.

CAMEA car, a. s.

Moris Slovakia s. r. o.

Michalovce EGOVAN, spol. s r. o.

Poprad AUTONOVA, s. r. o.

Prešov CAMEA car, a. s.

PO CAR, s. r. o.

Vranov 
n. Topľou

Š-AUTOSERVIS Vranov, s. r. o.

Stredné Slovensko

B. Bystrica AUTONOVO, a. s.

Martin Auto Forum Martin, s. r. o.

Ružomberok AUTOSUN Ružomberok s. r. o.

Zvolen  AUTO SLOVÁK s. r. o.

Žilina Todos Žilina s. r. o.

Západné Slovensko

Dun. Streda DS - CAR, s. r. o.

Galanta Autoprofit, s. r. o.

Malacky HÍLEK a spol., a. s.

Nitra ALBEX PLUS, s. r. o.

Nové Zámky Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.

Piešťany ARAVER, a. s.

Prievidza  R.O.P. car, s. r. o.

Senica HÍLEK a spol., a. s.

Trenčín PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS 
s. r. o.

Trnava Peter Klas s.r.o.

RM JET, spol. s r. o.

Aktuálny zoznam autorizovaných servisných partnerov SEAT nájdete na seat.skSEAT.Slovensko

Servisná sieť SEAT.
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Číslo kupónu: 01

predné brzdové 
kotúče.
Originálne diely SEAT.

zľava na

Podmienky využitia kupónu:
Kupón platí na Originálne predné  brzdové kotúče SEAT.
Zľavu je možné využiť iba v prípade montáže originálneho dielu/dielov 
v autorizovanom servise SEAT.
Platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2019.

20 %



Dátum uplatnenia kupónu

Číslo dielu

VIN číslo

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Číslo sady zľavových kupónov
S23

Číslo kupónu: 01



Číslo kupónu: 02

Podmienky využitia kupónu:
Kupón platí na Originálne zadné brzdové kotúče SEAT.
Zľavu je možné využiť iba v prípade montáže originálneho dielu/dielov 
v autorizovanom servise SEAT.
Platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2019.

zadné brzdové 
kotúče.
Originálne diely SEAT.

zľava na
20 %



Dátum uplatnenia kupónu

Číslo dielu

VIN číslo

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Číslo sady zľavových kupónov
S23

Číslo kupónu: 02



Číslo kupónu: 03

zľava na 
predné brzdové 
platničky.
Originálne diely SEAT.

Podmienky využitia kupónu:
Kupón platí na sadu Originálnych predných brzdových platničiek SEAT. 
Zľavu je možné využiť iba v prípade montáže originálneho dielu/dielov 
v autorizovanom servise SEAT.
Platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2019.

20 %



Dátum uplatnenia kupónu

Číslo dielu

VIN číslo

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Číslo sady zľavových kupónov
S23

Číslo kupónu: 03



Číslo kupónu: 04

zľava na 
zadné brzdové 
platničky.
Originálne diely SEAT.

Podmienky využitia kupónu:
Kupón platí na sadu Originálnych zadných brzdových platničiek SEAT. 
Zľavu je možné využiť iba v prípade montáže originálneho dielu/dielov 
v autorizovanom servise SEAT.
Platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2019.

20 %



Dátum uplatnenia kupónu

Číslo dielu

VIN číslo

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Číslo sady zľavových kupónov
S23

Číslo kupónu: 04



Číslo kupónu: 05

Podmienky využitia kupónu:
Kupón platí na Originálne náboje a/alebo ložiská nábojov kolies SEAT (predné aj zadné). 
Zľavu je možné využiť iba v prípade montáže originálneho dielu/dielov v autorizovanom 
servise SEAT.
Platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2019.

zľava na 
náboje a ložiská 
nábojov kolies.
Originálne diely SEAT.

20 %



Dátum uplatnenia kupónu

Číslo dielu

VIN číslo

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Číslo sady zľavových kupónov
S23

Číslo kupónu: 05



Číslo kupónu: 06

Podmienky využitia kupónu:
Kupón platí na Originálne ramená prednej a zadnej nápravy, čapy ramien, silentbloky ramien, 
tyčky stabilizátora a stabilizátor SEAT. Zľavu je možné využiť iba v prípade montáže originálneho 
dielu/dielov v autorizovanom servise SEAT.
Platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2019.

zľava na 
prvky náprav.
Originálne diely SEAT.

20 %



Dátum uplatnenia kupónu

Číslo dielu

VIN číslo

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Číslo sady zľavových kupónov
S23

Číslo kupónu: 06



Číslo kupónu: 07

Podmienky využitia kupónu:
Kupón platí na Originálne kompletné riadenie, spojovacie tyče, čapy riadenia, hydraulické trubky, 
servočerpadlo a elektromotor riadenia SEAT. Zľavu je možné využiť iba v prípade montáže 
originálneho dielu/dielov v autorizovanom servise SEAT.
Platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2019.

zľava na 
prvky riadenia.
Originálne diely SEAT.

20 %



Dátum uplatnenia kupónu

Číslo dielu

VIN číslo

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Číslo sady zľavových kupónov
S23

Číslo kupónu: 07



Číslo kupónu: 08

Podmienky využitia kupónu:
Kupón platí na Originálne rozvodové remene, reťaze, vodiace a napínacie kladky SEAT. 
Zľava platí aj na vodné čerpadlo. Zľavu je možné využiť iba v prípade montáže originálneho 
dielu/dielov v autorizovanom servise SEAT.
Platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2019.

zľava na 
rozvody.
Originálne diely SEAT.

20 %



Dátum uplatnenia kupónu

Číslo dielu

VIN číslo

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Číslo sady zľavových kupónov
S23

Číslo kupónu: 08



Číslo kupónu: 09

Podmienky využitia kupónu:
Kupón platí na Originálnu autobatériu SEAT. 
Zľavu je možné využiť iba v prípade montáže originálneho 
dielu/dielov v autorizovanom servise SEAT.
Platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2019.

zľava na 
autobatériu.
Originálne diely SEAT.

20 %



Dátum uplatnenia kupónu

Číslo dielu

VIN číslo

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Číslo sady zľavových kupónov
S23

Číslo kupónu: 09



Číslo kupónu: 10

Podmienky využitia kupónu:
Kupón platí na Originálne xenónové výbojky SEAT.
Zľavu je možné využiť iba v prípade montáže originálneho 
dielu/dielov v autorizovanom servise SEAT.
Platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2019.

zľava na 
xenónové 
výbojky.

20 %

Originálne diely SEAT.



Dátum uplatnenia kupónu

Číslo dielu

VIN číslo

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Číslo sady zľavových kupónov
S23

Číslo kupónu: 10



Číslo kupónu: 11

Podmienky využitia kupónu:
Kupón platí na Originálne stierače alebo aero stierače SEAT. 
Zľavu je možné využiť iba v prípade montáže originálneho 
dielu/dielov v autorizovanom servise SEAT.
Platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2019.

stierače 
a aero stierače.
Originálne diely SEAT.

zľava na
20 %



Dátum uplatnenia kupónu

Číslo dielu

VIN číslo

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Číslo sady zľavových kupónov
S23

Číslo kupónu: 11



Číslo kupónu: 12

Podmienky využitia kupónu:
Kupón platí na Originálnu spojkovú sadu SEAT.
Zľavu je možné využiť iba v prípade montáže originálneho dielu/dielov 
v autorizovanom servise SEAT.
Platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2019.

20 %
zľava na 
spojkovú sadu.
Originálne diely SEAT.



Dátum uplatnenia kupónu

Číslo dielu

VIN číslo

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Číslo sady zľavových kupónov
S23

Číslo kupónu: 12



Číslo kupónu: 13

Podmienky využitia kupónu:
Kupón platí na Originálny zotrvačník SEAT. 
Zľavu je možné využiť iba v prípade montáže originálneho 
dielu/dielov v autorizovanom servise SEAT.
Platí pre vozidlá vyrobené do 31. 12. 2019.

20 %
zľava na 
zotrvačník.
Originálne diely SEAT.



Dátum uplatnenia kupónu

Číslo dielu

VIN číslo

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Číslo sady zľavových kupónov
S23

Číslo kupónu: 13



Číslo kupónu: 14

zľava na
sadu kompletných 
zimných kolies.

Podmienky využitia kupónu:
Kupón platí na jednu sadu Originálnych kompletných zimných kolies SEAT. 
Zľavu je možné využiť iba v prípade výmeny kolies v autorizovanom servise SEAT.
Platí pre všetky vozidlá (bez obmedzenia veku).

10 %

Originálne príslušenstvo SEAT.



Dátum uplatnenia kupónu

Číslo dielu

VIN číslo

Pečiatka a podpis autorizovaného servisu

Číslo sady zľavových kupónov
S23

Číslo kupónu: 14


