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ČERVENÁ HOSPODA U TŘEBÍČE

„TRADICE A ZKUŠENOST OD ROKU 1996“

VÝKUP A PRODEJ AUTOMOBILŮ 
NABÍDKA Z VÍCE JAK 100 VOZŮ

GARANCE - ZÁRUKA

www.autoinvest.cz 777 567 819

AUTOCOLOR Šoukal s.r.o., Třebíč-
ská 474 Velké Meziříčí 

 Program prodeje nových i ojetých 
vozů GarantAuto se zaměřením na kon-

cernové vozy Škoda a Volkswagen Vám 
ukáže novou cestu k pořízení vozu. 

 Oproti ostatním Vám cíleně nepo-
radíme. Raději se zaměříme na Vaše po-

Nákup ojetého vozu se zárukou na tři roky 
nebo třeba 200 000 km? U nás to jde.

žadavky tím správným směrem a Vy si 
tak můžete vybrat vůz na míru přesně 
dle Vašich představ.

U nás najdete vozy po prvním majite-
li, z operativního leasingu, s kompletní 
servisní historií a jasným a transparent-
ním původem. Ke každému vozu získá-
váte i nezávislý certifikát Cebia – 100% 
záruka na ujeté kilometry. 

 Největší chybou kupujícího je ne-
chat se uspokojit certifikátem vytvoře-
ným přímo od prodejce. Takovýto cer-
tifikát nemá žádnou váhu, nejde nikde 
dohledat a nic Vám bohužel nemůže za-
ručit. Proto je velmi důležité nechávat 
prověřit vůz nezávislou společností.

 Velká většina prodejců u nás v ČR 
nenabízí téměř žádnou záruku na ojetý 
vůz. Záruka na skryté vady, která je dá-
na zákonem, se ve skutečnosti uplatňu-
je velmi složitě.

 Při koupi ojetého vozu u naší spo-
lečnosti však získáváte automaticky 
roční záruku zdarma, kterou si navíc 
můžete prodloužit až na tři roky a na 

vozidle ujet i neomezený počet kilomet-
rů. Tato záruka není jen slovní hříčkou – 
jasná a přehledná záruční smlouva Vám 
nabízí kromě výměny porouchaných 
dílů ve značkovém servisu i odtah vozu, 
a to s nulovou spoluúčastí. Tuto záruku 
můžete uplatnit v širokém pásmu au-
toservisů u nás i v zahraničí.

 Z velké části vypovídá o prodejci 
také jeho zázemí a doplňkové služ-
by. Kupovat vozidlo například bez 
možnosti jeho zvednutí v autoser-
visu či připojení k diagnostice, nebo 
bez jeho prezentace v zastřešeném 
prostoru, to jsou bohužel běžné pod-
mínky u většiny prodejců. Ne však u 
nás. Součástí naší firmy je již více než 
10 let autorizovaný servis Bosch, kde 
všechny ojeté vozy prochází předpro-
dejní kontrolou. Samozřejmostí je, že 
na zakoupený vůz u nás získáváte sle-
vy při jeho následném servisu.

 Nenabídneme Vám nejlevněj-
ší pojištění na trhu, i když to samo-
zřejmě také umíme. Naším cílem je 
nakonfigurovat pro Vás povinné ne-
bo havarijní pojištění přímo na míru 
v tom nejdůležitějším aspektu cena/
kvalita. Výběr z mnoha typů pojiš-
ťoven nám dává vysoký přehled nad 
produkty, které jsou momentálně na 
trhu. Potřebujete například odtah Va-
šeho vozu z druhého konce Evropy až 
do domu? Kvalitní připojištění Vám 
to zařídí.

 Jako partneři úvěrových společ-
ností zprostředkujeme financování 
vozidel za velmi výhodných podmí-
nek. Nabízíme možnost financování u 
nás zakoupených vozů se zajímavým 
úrokem od 3,9 %.

 Jelikož naším heslem není kvan-
tita, ale kvalita, nenajdete v našem 
vozovém parku stovky vozů, nýbrž 
pouze pár desítek. Neustále se roz-
růstající počet spokojených zákaz-
níků je důkazem toho, že se snažíme 
dělat svou práci co nejlépe.

 Naši pracovníci jsou Vám k dispo-
zici od pondělí do soboty, dle domluvy i 
v neděli a o svátcích. GarantAuto se za-
měřením na vozy Volkswagen, Škoda, 
Audi a Seat je součástí naší domovské 
firmy Autocolor Šoukal s.r.o.
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