
Hledáte solidního prodejce zánovních vozů 
poskytujícího nadstandardní záruky?

Kupte si  auto od nás
  Nejlepší možné ceny 

  Nejlukrativnější nabídka finančních a pojišťovacích služeb

  Výjimečná kvalita vozů 

  Důkladný předprodejní servis 

  Nadstandardní předprodejní služby

  Nadstandardní poprodejní služby

 Solidní volba mezi 
novými a ojetými vozy



Garantujeme nejlepší 
možné ceny

Jsme si vědomi, že je prodejní cena 
hlavním kritériem při výběru vozů. 
Proto v kategorii srovnatelných vozů 
na českém trhu nabízíme nejlepší 
možnou cenu.

Co je to srovnatelný vůz?
  Vůz s jasnou historií, 
s pravidelnými servisními intervaly 
a s nefalšovanou servisní knížkou 

  S totožným rokem výroby či 
uvedení do provozu

  S totožným druhem pohonu 
a výkonu motoru

  S totožnou výbavou, zejména 
typem převodovky AUT/Man 
a navigačního systému, čalouněním 
interiéru

  S totožnou sazbou DPH

Jste-li plátcem DPH, můžete si 
u většiny vozidel AUTO PLACE 
z prodejní ceny odečíst 21  % DPH.

Naleznete-li na českém trhu 
výhodnější nabídku, než je nabídka 
AUTO PLACE, bude Vaše konečná 
prodejní cena snížena na stejnou 
hodnotu.

Garantujeme 
nejlukrativnější 

nabídku finančních 
a pojišťovacích služeb

Významným kritériem při 
rozhodování o nákupu vozidla je 
dostatek finančních prostředků. Proto 

prodejní síť AUTO PLACE zajišťuje 
lukrativní formy financování, které patří 
k nejlepším na českém trhu, a to nejen 
z toho důvodu, že svým zákazníkům 
nabízí dodatečný speciální finanční 
bonus, ale i díky nízkým úrokovým 
sazbám na ojeté vozy AUTO PLACE.

Další významnou nákladovou 
položkou je pojištění, které musí dle 
zákona využít každý motorista. Proto 
jej nabízíme přímo na prodejním 
místě. Díky našim objemům jsme 
schopni zajistit tak výhodné pojištění, 
na něž by motorista sám, i přes využití 
svých maximálních bonusů, nemohl 
dosáhnout.

Garantujeme 
výjimečnou kvalitu vozu

  O všechny vozy AUTO PLACE 
bylo v minulosti řádně pečováno 
v autorizovaných servisech.

  Většina vozidel AUTO PLACE 
měla pouze jednoho majitele.

  Většina vozidel pochází ze 
Švýcarska. Tato země je známa 
vysokou kvalitou pozemních 
komunikací a také vřelým 
vztahem motoristů ke svým 
vozidlům.

  Všechny nabízené vozy AUTO 
PLACE jsou v perfektním vizuálním 
i technickém stavu. Proto na ně lze 
uplatnit ojedinělou až dvouletou 
záruku, která je v mnoha ohledech 
totožná se zárukou na nový vůz.

  Nabídka AUTO PLACE  je 100% 
solidní volbou mezi ojetými 
a novými vozy.

Garantujeme důkladný 
předprodejní servis

Prodejní síť  AUTO PLACE 
disponuje moderním servisním 
střediskem, které svým vybavením 
a šíří nabízených služeb předčí 
velké servisy mnoha autorizovaných 
značek. Každé vozidlo prochází 
důkladnou kontrolou, během níž je 
věnována pozornost 400 důležitým 
komponentům, a je-li zjištěno 
významné opotřebení některé 
součásti vozidla, je tento díl nahrazen 
novým originální kvality. Automobil 
rovněž prochází vizuální kontrolou 
karoserie, na které se mohou 
objevovat např. odřeniny způsobené 
špatným parkováním. Tyto části jsou 
nově nalakovány v nejmodernějším 
lakovacím zařízení a ve výsledku je lak 
vozu shodný s kvalitou nového vozidla.

  Všechny náplně vozu jsou důkladně 
prověřeny a připadne-li velký 
předprodejní servis na pravidelný 
servisní interval, jsou olejové náplně 
vyměněny za nové originální kvality.

  Klimatizační systém je důkladně 
pročištěn, prověřen na 
diagnostickém zařízení a doplněn, 
takže nový uživatel vozu jej může 
pohodlně používat minimálně po 
dobu 365 dní. Po uplynutí této doby 
je doporučena kontrola klimatizace.

  Ke každému vozidlu obdržíte 
výpis diagnostického zařízení, 
který dokumentuje, zda jsou 
veškeré elektronické součásti vozu 
v pořádku, včetně výpisu diagnostiky 
podvozku a tlumičů pérování.

kompletní nabídka vozů na www.autoplace.cz
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  Konečná fáze předprodejního 
servisu je ukončena dokonalým 
vyčistění interiéru a exteriéru. 

  Pro čištění vnitřních prostor se 
používá speciální technologie 
tzv. mokré cesty, během níž jsou 
pod vysokým tlakem čistícího 
prostředku ze sedaček a stropnice 
vysávány nečistoty. 

  Lak vozu je naimpregnován 
speciálním voskem a rozleštěn 
speciálním leštícím zařízením, 
touto úpravou zabezpečíme 
maximální ochranu karoserie proti 
vnějším vlivům po dobu minimálně 
šesti měsíců. 

  Výsledkem je vynikající vizuální 
kvalita srovnatelná s novým 
vozidlem.

Garantujeme 
nadstandardní 

předprodejní služby

  V případě, že nemáte dostatek 
času k prohlídce vozu, můžete se 
obrátit přímo na naše prodejce, 
kteří Vám zcela zdarma do 50 km 
od prodejního místa AUTO PLACE 
předvedou Vámi vybraný vůz přímo 
u Vás doma či v sídle Vaší firmy. 

  Je-li vzdálenost prezentačního 
místa větší, je již tato služba 
zpoplatněna, ale pouze za náklady 
spojené s převozem vozidla.

  Na všech prodejních místech 
AUTO PLACE nabízíme možnost 
zabezpečení evidenční kontroly 
a zápisu nového majitele do 
technického průkazu. Tato služba je 

zpoplatněna za náklady s ní spojené.
  Vzhledem k tomu, že řada našich 
pozemních komunikací (např. 
určité úseky dálnice D1) dle 
zákona vyžadují používání zimní 
výbavy, nabízí AUTO PLACE 
kompletní zimní sady pneumatik 
na jednotlivé vozy včetně zimních 
řetězů za více jak 50% slevu 
z původních cen.

Nabízíme Vám tyto nadstandardní 
úpravy vozu:

  Navýšení výkonu motoru až o 30 kW 
(snižuje spotřebu až o 10 %)

  Přestavbu na alternativní pohon 
LPG (šetří až 50 % nákladů na PHL)

  Instalaci speciálních 
různobarevných atestovaných folií 
na skla vozidla 

  Montáž závěsného zařízení
  Montáže nezávislého topení
  Montáž mechanického či 
elektronického zabezpečení vozu

  Montáž satelitního vyhledávání
  Montáž xenonových světlometů 
(zvyšují bezpečnost zejména 
v zimním období)

  Montáž parkovacího systému 
(snižuje pravděpodobnost 
poškození laku vozu)

Garantujeme 
nadstandardní 

poprodejní služby

Prodejní síť AUTO PLACE nabízí 
nadstandardní péči v oblasti pravidelné 
údržby vozu, a to ve stejné kvalitě jakou 
můžete získat u autorizovaného servisu, 

navíc s přibližnou 50% finanční úsporou.
  Pro své odběratele AUTO 
PLACE nabízí možnost zapůjčení 
náhradního vozu se slevou 25 %.

  Jste-li časově zaneprázdněni, 
můžete využít možnosti odvozu 
vozu na pravidelnou servisní 
prohlídku (tuto službu můžete 
využít zcela ZDARMA jednou 
ročně, a to v okruhu 50 km od 
prodejního či servisního místa 
AUTO PLACE).

  Po servisní kontrole bude vůz 
předán svému majiteli naprosto 
čistý, v interiéru i exteriéru, a to 
zcela ZDARMA.

  Při zakoupení zimní výbavy v síti 
AUTO PLACE bude tato sada 
pneu a disků uskladněna zcela 
ZDARMA.

  Při škodních událostech, např. 
v případě havárie či jiného 
poškození automobilu, zajistí 
AUTO PLACE odtah a uskladnění 
vozu včetně jeho kompletní opravy 
a rovněž možnost vyřízení všech 
náležitostí s pojišťovnou bez 
finanční účasti poškozeného.

  Pro pravidelné zákazníky AUTO 
PLACE nabízí při nákupu druhého 
vozu 2% slevu z prodejní ceny bez 
DPH.
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Jak koupit vůz u Auto Place?
  Podrobné informace o nabízených vozech získáte na našich internetových stránkách, využít 
můžete také bezplatnou telefonní linku.

  Zarezervujte si včas prohlídku a zkušební jízdu, využít můžete například  internetový 
formulář u příslušného vozu.

  Navštivte regionálního prodejce Auto Place. Vozidlo, o které máte zájem, Vám předvedeme 
na rampě, kde se detailně seznámíte s jeho technickým a vizuálním stavem. Seznámíme Vás 
se všemi pracemi, které byly provedeny na vozidle při velké předprodejní kontrole.

Provozovatel  Obchodní značky AUTOPLACE
Rakovnická obchodní společnost s.r.o.
e-mail: centrala@autoplace.cz, www.autoplace.cz


